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1935. 
1. 1935. g. 30. janvarī. Senata virsprokurora 1934. g. 29. maija iesniegums 

Nr. 313 tieslietu ministra uzdevumā izšķirt jautājumu, vai par Konsularā regla-
menta 125. p. 5. pkta minetiem nora'kstiem ir ņemama konsularā nodeva. 
(L. № 1.) 

Sēdi vada priddsēdētājs senators A. Gubens; referē senators F. Vesmanis; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 

Senats atrod: 
Tieslietu ministris iesniedzis Senata Apvienotās sapulces izškiršanai Tiesu 

iekartas likuma 185. p. kartība jautajumu, vai par Konsularā reglamenta 125. p. 
5. pkta (Lkr. 1925. g. 17) minetJiem norakstiem ir ņemama 'konsularā nodeva! 
Ministns aizrāda, ka pie šī punkta tulkojuma radusies domstarplba starp Ār-
Tietu ministriju un Valsts kontrali. 

Minētais 5. pkts_nosaka, 'ka pēc flagpatenta izdošanas ārzemēs uz Latvijas 
pavalstnieku īpašuma pargajušiem kuģiem konsulam jānosūta Ariietu ministrijai 
Щ reize ar to Jurniecības departamentam šinī punktā uzrādīto dokumentu no-
raksti, pie kam konsulam visi augšminētie noraksti jāapliecina kā notaram. 

Arlietu ministrija atrod, ka par šiem nora'kstiem, kas: 1) domāti valdības 
resora apziņošanai par notikiišo un sevišķi statistikai im 2) izgatavoti un ap-
liecmati arpus interesentu interešu sferas esošām oficialām vajadzībām un tur-
klat tikai pec tam, kad ar interese>ntiem jau viss nokārtots, t. i. flagpatente 
jau izsniegta, konsulara nodeva nav ņemama. 

Valsts kontrole torpretim atrod, ka flagpatente, kā kuga nacionalitates ap-
Iieciba, analoga apliecibai par pilsoņu uzņemša-nu Latvijas pavalstniecībā, kur 
visiem_ dokumentiem, uz kuru pamata uzņemšana notiek, jābūt legalizētiem no 
musu arzemju pārstavniecībam, ņemot kā par originaliem, tā arī par pārstāv-
niecibu apliecinatiem norakstiem. Vafets korttrole seviški uzsver to, ka visiem 
īesutamiem norakstiem jābut pec reglamenta, konsttfa kā notara, apliecinātiem 
un par sadu darbību, saskaņa ar konsularā tarifa 22. р., noteikta zinama likme 
par lappusem, ka par izgatavošaīiu, tā par apliecinasami. 

Pie jautajuma izškiršanas krīt svarā sekoši apsvērumi. Konsularā regla-
menta 125. p. 4. pkts nosaka, ka flagpatente (nacionalitates apliecība) izrakstama, 
tikfidz i'zp.ilditi visi ši paša panta 2. pktā mmētie nosacijumi, t. i. iesniegti dažādi 
sai punkta mineti dokumenti im deMaracijas. Konsulara nodeva par flagpatenti 
paredzeta konsularā tarifa В nod. 32.% 1. punktā („Vald. Vēstn." 1929. g. 75. 
num.). Lidz ar flagpatentes izsniegšanu 'kārtojama tad arī šī nodeva saskanā 
ar augsa pievesto konsularā tarifa pantu. Pēc jau notiikusās flagpatentes iz-
sniegsanas Konsularā reglamenta 125. p. 5. pkts konsuliem uzliek par pienā-
kumu nosutit Arhetu ministrijai m Jūrniecības departamentam izsniegtā flag-
patenta un iesniegto dokumentu apliecinātus norakstus. Šo norakstu iesūtišanas 
pienakumu hkums uzliek konsuliem. Flagpatentes ieguvējam ar šo rīcību nav 
vairs saka!-a, jo viņa attiecības ar konsulu izbeidzas ar 125. p. 4. pktā minētā 
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flagpatenta iegūšanu. Bet par tādu darbību, kas notiek Latvijas valsts iestāžtt 
uzdevumā, kā tas ir dotā gadijumā, konsularās nodevas nav aprēķinamas (Kons. 
tarifa 12. pts). Netieši pie iminētā slēdziena jānā'k arī saskaņā ar A. nod. 16. ptu, 
kurš nosaka, ka konsularās <nodevas iekasējamas pirms konsularās darbības iz-
pildīšanas. Bet 5. puriktā paredzētā konsularā darbība norisinas p ē c tam, 
kad flagpatente izdota. Aiz aprādītiem iemesiliem Senats, izklausijis virsproku-
rora atzinumu, n o l e m j : atzīt, 'ka jautājums izšķirams noraidoši. 

2. 1935. g. 30. janvarī. Paula Ķ u k u l a lūgums atļaut celt zaudējumu at-
līdzības praslbu pret Jēkabpils iecirkņa miertiesnesi par vinam nodarītiem zau-
dējumiem Ls 185,37 apmērā. (L. № 4.) 

Sēdi vada 'prielcšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators F. Zilbers; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 

Senats atrod: 
Senata Apvienatai sapulcei iesniegtā lūgumā Pauls Ķukuls paskaidro, ka 

1933. gada 27. janvarī viņš caur Jaunjelgavas pasta kantori pret kvīti Nr. 936 
nosūtijis ierakstītā vēstulē Jēkabpils iecirkņa miertiesnesim trīs prasības su-
dzības: 1) pret Jāni Pētersonu par Ls 15,— pēc sūdzībaipieli'ktas paradzīmes, 
2) pret Arnoldu Sergi par 'Ls 35,— pēc sūdzibai pieliktā veksela un 3) pret 
Meieru Feldhunu par Ls 100,— pēc sūdzībai pievienotām vairakam^ Feldhuna 
'kvītēm un Sēlpils krājaizdevu sabiedrības raksta. Sis ierakstītais sutijums iz-
dots no pasta kantora zem kāda Celmiņa paraksta. Reizē _ar šīm sudzībam un 
dokumentiem sūdzētājs pārvedis uz tā paša miertiesneša varda pa pastu tiesas 
nodevām Ls 7,45, kuras zem para<ksta saņēmusi Alvine Cintiņš. Pec tam Ķu-
ļkpls vairākas reizes ieradies Jēkabpilī, miertiesā uzzināt par viņa prasības lietu 
stāvokli un beidzot noskaidrojis, 'ka tādas lietas miertiesneša kancleja nemaz 
neatrodas. Tādēļ Pauls Ķukuls lūdz Senata Apvienoto sapulci atlaut viņam celt 
zaudējumu atlīdzības prasību pret Jēkabpils iecirkņa miertiesnesī par Ls 185,37, 
по kuriem Ls 150,— par nozaudētiem dokumentiem, Ls 0,80Jzdevumu par pasta 
kantora uzziņām, par patērētām šo lietu meklēšanai 6 dienām u n p a r cela izde-
vumiem Ls 27,12 un Ls 7,45 pārvestās tiesas 'nodevas naudas, ka arī par pasta 
izdevumiem šā lūguma nosūtīšanai un tam nepieciešamām zīmogmarkani. 

Uz Senata Apvienotās sapulces civilproc. li'k. 1428. p. kārtībā pieprasīto 
paskaidrojumu, Jēkabpils iecirkņa miertiesnesis Alfons Vagals paskaidrojis, ka 
1934. g. vasarā Pauls Ķukulš tiešām deradies viņa kanclejā un intereseļies par 
viņa iesnieg'tām prasības sūdzībām un iesūtītiem Ls 7,45 tiesas nodevarr;, bet 
Ķukula uzdotie raksti, dokumenti un iesūtītā nauda Ls 7,45 miertiesneša darb- . 
vedībā netikuši atrasti. Iecirfmi viņš, Vagals, esot pieņēmis 1932. g. rudem, 
bet 1933. gada vasarā atklājis, ka sekretara pienākumu izpildītajs Eduards 
Celmiņš, kurš saņēmis ienākošo pastu, 'kad miertiesnesis Jbijis aizņemts tiesas 
sēdēs vai atradies izbraukumos, — vairāk mēnešus aizturejis pie sevis ienaku-
šos lūgumus, apelacijas sūdzības un dažādus citus rakstus. Daži no šiem rak-
stiem pēc ilgākas meklēšanas tikuši atrasti iepriekšējo gadu pabeigtas lietas. 
Par tādu rīcību Celmiņš no dienesta atlaists disciplinarā kārtība. Ieverojot to, 
ka Ķukula norādītā iera'kstītā vēstule izsriiegta Celminam, miertiesnesis pielaiž 
iespējamību, ka šī vēstule ar tās saturu gājusi zudumā pie Celmiņa, jo viņš, 
miertiesnesis , Ķukula rakstus neesot -saņēmis. Attiecībā uz Ls_7,45 lielo naudas 
pārvedumu miertiesnesis paskaidro, ka tādu viņa pilnvarā saņemusi toreiz viņa 
kanclejā nodarbinātā inteligentā bezdarbniece Alvine Cintiņš, kura saņemto 
naudu nodevusi vai nu tieši viņam, miertiesnesim, vai an sekretara pienakumu 
izpildītājam Celmiņam. Ja naudu saņēmis viņš, miertiesnesis, tad tulīt uzlī-
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mējis markas attiecīgiem lūgum-iem, 'bet, ja naudu saņēmis Ceflmiņš; tad viņant 
tā līdz ar attiecīgu lūgumu bijusi jānodod miertiesnesim. Miertiesnesis Vagals-
pielaiž, ka Ls 7,45 gājuši zudumā pie sekretara p. i. Celmiņa, bet ņemot vērār 
'ka nauda saņemta viņa pīlnvarā, izsaka gatavību šo sumu atmaksāt Ķuku<3amr 
pret pasta pārveduma kvītes uzrādīšanu. 

Viet. Civillik. 3444. pants uzliek pienākumu atlīdzināt zaudējumus katram, 
kas tos nodarijis ar savu darbību vai bezdarbību, pie kam, šos zaudējumus no-
vērtējot, nemama vērā 'nevien galvenās lietas un tās piederumu vērtība, bet arī 
pametums, kurš net'ieši nodarīts ar zaudējumus nesēju notikumu, arī ar noti-
kumu izsauktie ār'kārtējie izdevumi (3451. р.). Nav jāatlī'dzina tikai 'nejaušs-
zaudejums, kura cēlonis pastāv notikumos, kurus ar cilvēka prātu nebij iespē-
jams paredzēt, ne novērst ar cilvēka spēkiem (3439., 3438. р.). Par katru tīšir 
rīcību, rupju vai vieglu neuzmanību prasijumos, kuri izriet tieši no tiesību aiz--
skārumiem ārpus līgumiskām attiecībām, tiesību aizskārēji nes atbildību par 
zaudējumiem (3301. р.). Izšķirot jautājumu, vai miertiesneša Vagala rīcībā шт 
tā attēlotā Ķukula lūgumā un paša Vagaļa paskaidrojumos, — ir saskatamas 
tās vainas pazīmes, kuras nepieciešamas pret vinu celtās prasības patnatam par 
zaudejumu atlīdzību, jāņem vērā Tiesu iek. 'li'k. 28.—30. panti, kuri nosaka mier-
tiesneša sekretara tiesisko stāvokli tm attiecības pret miertiesnesi. No 30. panta 
redzams, 'ka sekretaru ieceļ amatā apgabaltiesas priekšsēdētājs uz paša mier-
tiesneša priekšlikuma; ka sekretars darbojas tiešā miertiesneša uzraudzībā,-
un ka sekretara pienākums un darblbas apjoms ir: pārzināt kancleju, uzgla-
bāt aktis un dokumentus, izdot ar savu -parakstu ziņas, kā arī miertiesneša uz-
devumā parakstīt pavēstes un vest sēžu protokolus. Tiesu iekārtas likums ne-
dod tiesību miertiesneša sekretaram, kā tādam, saņerat no pas.ta vai no apmek-
•lētājiem lūgumus, do'kumentus, naiidu. Tas ir paša miertiesneša pienākumsj. 
kuru viņš nevar deleģēt, nodot sekretaram. Arī procesu 'likumos nav paredzē-
tas tādas tiesības miertiesneŠa sekretaram un kanclejas darbiniekiem. Pie-
nemt lūgumus, dot tiem virzieta, saņemt nodokļus ir t'iešs paša miertiesnesa 
uzdevums, un arī Tiesu ickārtas li'k. 29. p. tieši paredzētai micrtiesneša sekre-
tara darbībai jānotiek zem tiešas m'iertiesneša uzraudzības (28. р.). 

Konkretā gadijumā pats miertiesnesis uzticējis Celmiņam saņemt mierties-
nesira 'pa pastu piesūtītos lūgumus un naudu. То pašu viņš uzticējis arī kancle-
jas pagaidu darbiniecei Cintiņš, kura saņēmusi Ķu'kula atsūtītos L.s 7,45, Mier-
tiesnesis Vagals nav pat parūpējies saņemt no Cintinš šo naudu, nav painteresē-
jies pārliecināties, uz 'kādu lietu šis naudas ipārvedums attiecas, vai Šī lieta jau 
ienākusi, vai tā piekrīt miertiesnesirn, vai tai ir jau dots virziens u. t. t. (Civil-
•proc. lik. 63. un sek. р.). Visu to pārbaudīt bij paša miertiesneša tiešs pienākums» 
Nepildoī to, nepieprasot no kanclejas -darbinieces viņa pilnvarā no pasta sa-
ņemto naudu, miertiesnesis p'ie'laidis nolaidību, kurai par sekām bijuši tie zan-
dējumi, par kuru atlīdzināšanu viijam Pauls Ķukuls lūdz atlauju celt prasfbu 
pret miertiesnesi — par Ls 185,37, kā arī par pasta izdevumiem Ls 0,40 aprnērā.. 
Ķukula lūgumam pieli'ktās 4 zīmogmaricas par Ls 0,80 izsniedzamas viņam at-
pakaļ saskaņā ar Rīk. par zīmognodevu 46. p. 1. pktu. Paula Ķukula lūgumā 
un miertiesneša Vagala paskaidrojumos ir 'norādijumi uz Sodu Iik. 545. p. 3. d. 
paredzētā noziedzīgā nodarijuma pazīmēm, kādēļ noraksti no tiem nosūtami 
Tiesu palatas pro'kuroram tālākai rīcibal. 

Aiz pievestiem apsvērumiem atrodot, ka Paula Ķukula lūgums pelna ieve-
rību un vadoties no Civilproc. lik. 1430. р., Senats n o l e m j : atlaut Paalara 
Ķukulam celt civilprasību pie Rīgas pilsētas 1. iecirkņa miertiesneša pret mier-
tiesnesi Alfonsu Vagalu Ls 185,77 lielā apmērā. Šās rezolucijas norakstu nosūtīt 
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Paulam Ķukulam. Cetras zīmogmarkas par Ls 0,80 nosūtīt atpakaļ Paulam 
Ķukulam, norakstus по Ķukula lūguma un Jēkabpils iecirkna miertiesneša Va-
gaļa paskaidrojumiem nosūtīt Tiesu palatas prokuroram tālākai rīcTbai pēc Sodu 
'lik. 545. p. 3. d. pazīmēm. 

3. 1935. g. 30. janvarī. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja 1934. g. 18. de-
■cembra iesniegums izšķirt piekritības strīdu starp Rīgas 'piīsētas 3. iecirkna 
miertiesnesi un zemkoipības mini'stri, Rožanovas krājaizdevu sabiedrības pra-

Ijsībā pret Zemkoprbas ministriju par Ls 477,—. (L. № 7.) 
Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators M. Caksļe; 

atzinumu dod virsprdkurors A. Kanepīts. 
Senats atrod: 
Prasītājas, Rožanovas krājaizdevu sabiedrības pilnvarnieks miertiesnesim 

pret Zemkopības ministriju iesniegtā prasības lūgumā 'bija paskaidrojis, ka viņa 
pilnvardevēja ieguva 1931. gada 29. augustā publiskā izsolē pie Daugavpils ap-
gabaltiesas Viensētu Nr. 12, atr. Zusiņu sādžā, Varkavas pagastā, kura agrāk 
bi|a kāda Prikuļa un Pogas īpašums. Pēdējie nebija nomaksājuši savu melio-
racijas parādu Ls 477,— apmērā un tādēļ atbildētāja to piedzen bezstrīdus kār-
tīhā. по prasītājas. Prasltājas pikivarnieks, aizrādot uz to, ka pie šī īpašuma 
pārdošanas izsolē nekas nebija ziņots par tāda parāda pastāvēšanu, 'ka šis 
iparāds nebija pieteikts tiesu izpildītājam un lievests zemes grāmatās un ka īpa-
šums ir apstiprināts zemes grāmatās prasītājai bez šī parāda, līīdza tiesu ai-
svabināt prasītāju по pienākuma maksāt šo parādu līdz ar varbūtējiem procen-
tiem un soda naudām. Atbildētāja, atsaukdamās uz Noteikumiem par meliora-
cijas sabiedrībām" (Lik. 'kv. 1925. g. 191) cēla noraidijumu par lietas nepiekritību 
civiltiesai, bet ka-d miiertiesnesis to bija atstājis bez ievērlbas, vina Civi'.proc. 
nolik. 345. panta kārtībā ierosināja p'iekritības strīdu. Uz Civilproc. nolik. 346. 
panta paniata šī strīda izšķiršana piekrīt Senata Apvienotai sapulcei. 

No sludinājuma 1933. gada „Valdības Vēstneša" 130. num. ir redzams, ka 
zemkopības ministris tikai ar savu 1933. gada.29. apriļa lēriiumu apstiprinājis 
melioracijas sabiedrības „Zenrnieks" meMoracijas projektu un maksājumu sa-
dalijumu. Tā tad maksājumu galīgais sadalijums notika vairāk kā gadu pēc 
tam, kad prasītāja bija ieguvusi viensētu publiskā izsolē. Agrākie šīs 
Viensētas īpašnieki bija sabiedrības „Zemnieks" biedri, kas izriet по tā, ka pra-
sītājas pilnvarnieks nebija apstrīdējis atbildētājas atsaukšanos uz šo apstākli. 
Saskaņā ar notei'kumu par mdioracijas sabie'drībām 5. pantu, nekustamai man-
tai pārejot citu īpašnieku rokās, sabiedrības 'biedru tiesības un pienākumi pāriet 
nz jauniem īpašriiekiem. Prasītājas pilnvannieks atzīst, ka prasītāja tagad ir 
viensētas Nr. 12 īpašniece un tādēļ uz viņu ir pārgājuši agrāko īpašnieku pie-
nākumi un tiesības melioracijas sabiedrībā „Zemnieks". Tādēļ arī zemkopī-
bas ministris varēja savas kompetences robežās (Noteikumu 25., 26. un 28. p.) 
apstiprināt melioracijas projektu, ar Ikuru prasītājai, kā viensētas Nr. 12 jau-
<nai īpašriiecei, ir uzlikts Ls 1054,— liels maksājums, dalu по kura Ls 477,— ap-
тпега prasītāja ar šo prasību apstrīd. Note'i'kumu par melioracijas sabiedrībām 
20. pants 1931. gada redakcijā (Lik. kr. 1931. g. 11) nosaka, ka uz šo noteikumu 
pamata uzlikto maksājumu piedzīšana по sabiedrības biedriem notiek uz tādiem 
pat noteikumiem, kādi pastāv valsts un ipašvaldības nodoklu piedzīšanai, t. i. 
^saskaņā ar 1928. gada liikuma Nr. 119 moteikum'iem. Ar to melioracijas sabied-
rfbas prasijumiem pret vioas biedriem dēl žiem maksājumiem ir piešķirts ne-
apstrīdamības raksturs un tādēļ uz Civilproc. nolik. 1. panta piezīmes pamatašie 
prasijumi nepiekrīt civill'iesu pārziņai. Atzīmējams, ka uz Noteikumu par 
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melioracijas sabiedrībām 8. panta pamata šo notei'kumu 20. pantā paredzētās 
atseviškās tiesfbas ir stājusās spekā, jo zemkopības ministris šinī gadijuma ir 
aipstiprinājis melioracijas projektu. Tā kā prasītāja ar savu prasītm apstrīd tādu 
prasijumu, kuram likums ir pieškīris neapstrīdamī'bas raksturu, tad jāatzīst, ka 
tādas prasības izsprdešana nepiekrīt civiltiesai. Pamatojotie's uz sacīto un Ci-
vi'lproc. nolik. 1. panta piezīmes un 346. panta un Noteikumu par melioracijas-
sabiedrībām (Lik. 'kr. 1925. g. 191 un 1931. g. 11) 5. ш 20. pantiem, Senats 
n о 1 e m j : atzīt, ka šīs lietas iztiesāšana nepiekrīt civiltiesai.. 

4. 1935. g. 30. janvarī. Jelgavas apgabaltiesas 1934. g. 21. decembra ie-
sniegums izšķirt piekritības strīdu starp Jelgavas apgabaltiesu un ZemkopTbas-
ministriju Kandavas pilsētas valdes prasī'bā pret Zemkopības ministrijit 
Ls 1580,— vērtībā, ipar īpašuma tiesībām uz zemes gabalu. (L. № 8.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators R. Alksnis;: 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaoepīts. 

īzldausijis virsipro'kurora atzinumu, Senats a t r o d : 
Kandavas pilsēta 1929. g. 15. junijā iesniegusi Jelgavas apgabaltiesā pret 

Zemkopības ministriju prasību, kurā aizrāda, ka pilsēta lietojot no neatminamiem 
laikiem 10,31 ha pļavas un 0,39 ha ganlbas, kādēļ pilsēta uz šiem zemes gaba-
liem esot ieguvusi īpašuma tiesības uz neatminamas valdīšanas noteikumu pa-
mata (Civillik. 700.-706. p.) un lūdz: atžīt, ka 10,31 ha pļavu un 0,39 ha ganību,. 
kuras no Talsu apriņķa valsts zemju inspektora atzītas par ieskaitamām valsts 
zemes fondā, ir Kandavas pilsētas īpašums, iegūts uz neatminamas valdīšanas 
pamata. 

Pret šo praslbu Zemkopības ministrija Civilproc. nolik. 345. p. kārtībā ir 
celusi piekritības strīdu, aizrādot, ka šīs lietas izspriešana nepiekrītot civiltiesal 
taipec, ka Kandavas muiža visā savā platlbā un līdz ar to arī strīdus plava un 
ganība jau 1924. g. uz Agr. ref. lik. pamata ies'kaitītas valsts zemes fondā uz 
zemkopfbas ministra rīkojuma pamata; šis mimstra rīkojums biji'S jāpārsūdz 
āttiecīga kartība, t. i. Senata Administrativam departamentam, bet nevarot 
ministra rīkojumu apstrīdet civiltiesāšanas kārtībā: rīkojuma par Kandavas 
muižas ieskaitīšanu valsts zemes fondā ministris esot devis ne 'kā fiska pār-
stavis valsts priva'tsaimnieciskā lietā, bet gan kā valsts varas (imperium'a) 
parstavis. 

Apsverot paceito piekritības strīdu, Senata Apvienotā sapulce atzīst, ka 
strīdus lieta nepiekrīt civiltiesas izšļdršanai aiz sekojošiem iemesliem. 

Nepareizi aizrāda prasītāja, it kā tikai 1929. g. Talsu apr. valsts zemju 
inspektors butu atzinis strīdus zemes gabalus par ies'kaitamiem valsts zemes 
fonda, jo no „V. V." 198/24. g. ir redzams, ka zemkcpfbas ministris ar rīkojumu 
Nr. 4748 visu Kandavas muižas zemi ir ieskaitijis valsts zemes fondā. Ja ar 
šo ministra rīkojumu «ka aizskārtas .kādas fiziskas vai juridis;kas personas 
tiesības iiz valsts fonda ieskaitamo zemi, kuras ar Agr. ref. lik. noteikumiem-
vispar nemaz nebija skārtas, tad šīs personas varēja apstrīdēt ministra rīkojumu 
attieciga kartība, t. i. parsudzet Senata Administrativam departameratam. Tā 
ka minetais ministra rīkojums pārsūdzēts nav, tad viņš i'r stājies spēkā un nav 
atceļams civiltiesāšanas kartībā: izšķirot tādu prasību tiesai nāktos t i e š i 
apsvert jautajumupar to,_vai strīdus zemes gabali ir l i k u m ī g i ieskaitīti 
valsts zemes fonda, bet pēdējā jautājuma izšķiršana-, saskaņā ar Agr. ref. lik.. 
124 р., ir izņemta no civiltiesu kompetences. 

Aiz pievestiem apsvērumiem, un pamatojoties uz Civilproc. nolik. 346. р., 
Senats n о 1 e m j : atzīt, ka lieta civiltiesas izšķiršanai ne'piekrlī. 
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5. 1935. g. 14. martā. Senata virsprokurora 1934. g. 29. maija iesniegums 
Ivfr. 314, tieslietu iriinistra uzdevumā, izšķirt jautājumus: 1) vai pēc Noteik. 
par valsts iestāžu juriskonsultiem (Lkr. 25/186 un 33/20)-izpratnes valsts iestāžu 
juriskonsultiem pienākas tiesāšanās izdevumi gadijumos, kad resors aiz kādiem 
nebūt iemesliem aptur juriskonsulta ievaditas lietas iztiesāšanu vai piedzisanu; 
2) ja pirmais jautājums fcūtu izšķirams pozitivi, vai Valsts kontroles revizijas 
reglamenta (Lkr. 31/107, 67. p.) kārtībā vērstais prasijums deļ lietu vešanas iz-
devumu atmaksas izpildams, dibinoties uz to, ka lietu vešanas izdevumus juris-
ļconsulti saņēmuši nelikumīgi. (L. № 2.) . 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; refere senators 0. Ozoliļrš^ 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 

Senats atrod: 
Savā priekšlikumā Senata Apvienotai sapulcei tieslietu ministrfs paskaidro, 

ka viņam nācis zinams, 'ka administrativās un tiesu iestādēs dažadi izšķir jau-
tājumu par valsts iestāžu juriskonsultu tiesību uz 'lietu vešanas izdevumiem ga-
dijumos, kad resors aiz kādiem nebūt iemesliem izbeidz juriskonsulta ievadītas 
ļietas vai arī aptur piedziņu. Pārvaldes iestādes ieskatot, ka šados gadijumos 
jautājums izšķirams noraido'ši uz Noteik. par valsts juriskonsultiem (Lkr. 25/186 
un 23/20) pamata, kurs kā speciala norma izslēdz visparejo civiltiesisko normu 
piemērošanu. Šo viedokli uzturot arī administrativās tiesas augstaka instance. 
Turpretim tiesu iestādes, līdzs'kaitot arī kasacijas instanci, ieņemot tieši pretejo 
Yiedokli. Ar šādu pretejību likuma izpratnē radies stāvoklis, ka izpildot Valsts 
kontroles iprašijumu, kas balstoties uz pirmajo viedokli, resori prasot no ieinte-
■resētiem juriskonsultiem atmaksāt saņemtās atlīdzības sumas ka nelikumīgi iz-
maksātas, bet tiesu iestādes atzīstot, ka juriskonsiilti šas sumas saņemuši li-
ļcumīgi un tiem tās nebūtu jāatmaksā. 

Savu p i r m о jautājumu tieslietu ministris uzstāda no divu noteikumu 
viedokļa (Lkr. 25/186 un 33/20). Šie divi noteikumi pēc to satura un nozīmes 
priekš izšķiramā jautājuma viens no otra a.tšķiras un dod !katrs īpašu atrisi-
nājumu uzstādītam jautājumam. Tādēl tie jaapskata katrs atsevišķi. 

1933. g. noteikumi (Lkr. 33/20) jautājumā par vaļsts iestažu juriskonsultu 
atlīdzību, starp citu, satur norādijumu par to, ka, juriskonsultiem mainoties, at-
līdzība lietas vešanas izdevumu veidā tiek piesaistlta tam juriskonsultam, kas 
lietu novedis līdz galīgam spriedumam, neatkarīgi no ta, kad lietas vešanai izde-
vumi piedzīti. Šāds norādijums noder visa Noteik. 5. parita izpratnei, jo no ta 
nepārprotami izriet, no vienas puses, ka juriskonsulta atlīdzība saistīta ar lietas 
nobeigšanu tiesā, bet, no otras puses, juriskonsulta atlīdzība nav saistīta ar ju-
riskonsulta darbību piespriestās sumas (arī lietas vešana- izdevumu) piedzīšana. 
Pēdējo tezi pastiprina arī 5. p. piezlmes teksts, no kura redzams, ka zinamos 
gadijumos arī bez lietas vešanas izdevumu faktiskas piedzīšanas juriskonsults 
saņem atlldzību par uzstāšanos tiesā, за по parādnieka ir ienākuši līdzekli skaidra 
naudā. No teiktā jānāk pie secinājumiem, ka: a) 5. panta paredzeta īpašuma 
atlīdzība nākas juriskonsultam, kas lietu novedis Hdz galīgam spriedumam, 
b) tiesība uz atlīdzību- juriskonsultam rodas ar momentu, kad lietas^vešanas 
izdevumi p i e s p r i e s t i ar galīgu spriedumu, bet šls tiesības realizešana sta-
dlta atķarībā no tāļāka notikuma, vai ienāks līdzekļi, no kuriem izsniegt atlī-
dzību. Aprādītais jau dod pietiekošu pamatu atzinumam, ka, ja lieta vispar 
nenonāk lidz spriedumam, juriskonsulta uzstāšanās tiesa yispar paliek bez atli-
dzības. Bet šāds atzinums jau ir atbilde uz apspriežama jautajuma vienu daļu, 
proti, vai resora rīcība procesa laikā iespaido jautajumu par juriskonsulta atlī-
dzību. No 1933. 'g. noteikumu viedokļa riav šaifbu, ka valsts resora ka procesa 



saimnieka rīcība par pašu procesu (to apturot, izbeidzat u. t. t.) nekādi neie-
spaido jautājumu par juriskonsulta īpa'šo atlīdzību, jo tiesība uz tādu pašā pa-
rnatā rodas tikai ar galīgu spriedumu lietā. Kas attiecas uz jautājumu par to, 
kādu iespaidu uz juris'konsulta atlīdzību at'stāj resora rīcība jau piedzīšanas (jeb 
īstenībā piespriestās sumas resp. parādu kārtošanas) s t a d i j a , tad, kaut gan 
arī 1933. g. noteikumi izsmeļoši neaptver visas iespējamās resora rlcības šai 
stadijā, tomēr ar pietiekošu skaidrlbu norādīts celš jautājuma atrisināšanai. Ne-
var būt šaubu, ka sraaguma punkts 1933. g. grozijumu ievestā 5. p. piezīmēat-
rodas prasijumā, ka, lai juriskonsults saņemtu atlīdzību, jāienāk ir šādā vai tāda 
veidā s k a i d r a i n a t i d a i tanī lietā, kuru tiesā ir vedis juriskonsults. 5. p. 
piezīmē lietotie vārdi „iemaksāts", „ienākošā suma", nepārprotami norāda uz 
likumdevēja gribu norēķināties ar juriskonsu'ltu no tām likvidām naudas sii-
mām, kas faktiski ienāk no parādnieka 'tajos gadijumos, kad izpaliek parastā 
piedzīšana (vai tāda faktiski nav iespējama mantas trūkuma dēļ), un parāda 
kārtošana notiek uz.resora īpašas rīcīibas pamata. Ja smaguma punkts 1933. g. 
piezīmē pie 5. panta ir noteikumā par „skaidro naudu", tad jāatzīst, ka ir iz-
slēgta juriskonsulta atlldzība pie tādas piespriesto sumu resp. parāda kārtoša-
tias, kur parādnieks norēķinas ar pretprašijumiem, materialiem u. t. t , un skaidra 
nauda neienāk. Ja varētu būt zinamas šaubas par gadijumiem, kur parādu 
kārto ar tā pārvēršanu ilgtermiņa parādā, tad tomēr arī šajos gadijumos jānāk 
pie atzinuma, ka šāda kārtošana, kā izsaukta taisni skaidras naudas trūkuma 
dēl, nav saistīta ar skaidras naudas sama'ksu, (kā-dēļ juriskonsulta atlīdzība at-
krīt. No aprādītā jau pietiekoši skaidri izriet atbilde uz uzstādīto pirmo 
jautāļumu: no 1933.'g. noteikumu viedokla juriskonsultam nepienākas atlīdzlba, 
ja valsts iestāde aptur lietas iztiesāšanu tiesā, tāpat viņam nepicnākas atlīdzība, 
ja parāds piedzīšanas stadijā uz resora rīkojuma pamata ir kārtots bez skaid-
ras naudas iemaksas. 

Kas attiecas uz 192v5. g. noteikumiem (Lkr. 2v5/186), tad likuma 5. p. aprobe-
žojas vienīgi ar aizrādijumu, ka juriskonsults kā īpašu atlīdzību par uzstāšanos 
tiesā saņem „piespriestos un no pretējās puses piedzītos" lietas vešanas izde-
vumus. Izejot no tā, ka arī še likums runā par „piespriestiem" lictas vešanas 
izdevumiem, jānāk pie atzinuma, ka jautājumā par juriskonsulta tiesību uz at-
līdzību visi iepriekš minētie apcerējumi par pašas tiesības rašanos tikai ar gallgu 
spriedumu attiecinami arī uz 1925. g. noteikumiem. Tādēl arī pēc 1925. gada 
noteikumiem resors ка procesa saimnieks varēja brīvi rīkoties par pašu pro-
cesu (to apturot, izbeidzot u. t. t ) , pie tam nebūt neaizskarot juriskonsulta tie-
slbu uz atlīdzlbu, kāda tiesība vispār nevarēja rasties, ja lieta nenonāca līdz 
spriedumam. Bet jautājums par juris'konsulta atlīdzību tajos gadijumos, kad 
lieta pēc sprieduma ievirzijusies jau p i e d z ī š a n a s s t a d i j ā , vairs nav 
rik skaidrs, jo 1925. g. noteikumi nedod tuvākus norādijumus, kādi ir pievesti 
1933. g. notei'kumos, un smaguma punkts jautājumā pastāv iekš tā, kā tulkot 
3. pantā lietoitos vārdus „no pretējās puses* piedzītos lietas vešanas izdevumus". 
Jcpriekš jau tika minēts, ka pēc pašas lietas būtības nav domājams, ka juris-
konsulta atlīdzība būtu saistama ar viņa paša darbību parāda vai lietas vešanas 
izdevumu piedzīšanā, un tas nav izvedams arī no 1925. g. noteikumu lietotiem 
izteicieniem par juriskonsulta pienākumiem. Noteikumi runā par resora in-

ešu „aizstāvēšanu" tiesās un citās iestādēs, un īpašo atlīdzlbu paredz taisni 
par „uzstāšanos tiesā". Nav pamata likt smaguma punktu uz tādu tīri technisku 
darbību, kāda lielākā vairuma gadijumos izpaužas piedzīšana pēc izpildrakstiem. 
Tādu technisku darbu resors bieži veic caur parastiem ierēdņiem, un, acīm re-

zot, ne šādam darbam (protams, ar izņēmumiem) resoram ir vajadzīgi juris-
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konsulti, bet gan darbam tajās svarīgākās instances, kur tiesisko stridu mezgls 
tiek atrisināts pašā kodolā un kur pati atrisināšana prasa ieverojamas juridiskas 
zināšanas un piedzīvojumus tiesu praksē, caur ко juriskonsults taisni atšķiras 
по parastiem ierēdņiem, kuriem arī katru dienu jasaduras ar juridiskiem iauta-
jumiem un jāizšķir tie savu pienakumu aplo'ka, Ja smaguma punktu liek uz ju-
riskonsulta darbību tiesā, tad nav pamata darbību piedzīšanas procedura uz-
skatīt par tik svarīgu, ka tā būtu it kā nepieciešama sastavdaļa tei darblbar 
kura juriskonsultu noved pie atlīdzības saņemšanas. Ar citiem vardiem, nav 
pamata vārdu „piedzītos" saprast kā „juriskonsulta piedzītos". Bet,Ja tas ta, 
ja juriskonsulta līdzdarbībai piedzīšanā nav izšķirošas nozīmes jautajuma par 
at'līdzības saņemšanu, tad nav pamata noraidīt^ atlīdzību par uzstašanos tiesa, 
ja resors pats pārņem piedzīšanas iniciativi savas rokas, vai saņem tieši apmie-
rinājumu по parādnieka. Vārdus „piedzīšana", „piedzītos" nevar ņemt šaun 
techniskcā nozīmē kā iprocesualu jedzienu pie sprieduma izpildīšanas (šaubuga-
dijumā likumā lietotam vārdam picdodama vispareja un parasta, t. i. plašaka, 
nozīme), jo nav racionala ipamata pieņemt, ka 1925. g. noteikumi domājuši īz-
slēgt juriskonsultu по atlldzības saņemšanas_tajos gadijumos, kad paradnieks 
labprātīgi samaksā resoram visas piespriestās sumas, bez īpašas piedzi^šanas 
proceduras. Tādu gadijumu būs ievērojami daudz, jo normali ir prezumejams, 
ka pēc strīdus izšķiršanas tiesā, pilsoni labpratīgi izpilda tiesas spriedumu, по 
kādas prezum'pcijas iziet arī pats likums, noteicot spaidu līdzeklu piehetosanu 
tikai pēc zinama termina ieturēšanas labpratīgai sprieduma izpildišanai. Ja at-
met vārda „piedzlt" technisko (it kā spaidu līdzekļu pielietošanas) nozimi, tad 
nav nekāda pamata neatzīt, ka zem „piedzītiem lietas vešanas izdevumiem 
1925. g. noteikumi saprot arī tos „lietas vešanas izdevumus", kas resoram īena-
kuši pie labprātīgas parāda kārtošanas. Nostaties uz preteju viedokh nozimetu 
pielaist domn, ka likumdevējs 1925. g. noteikumos vispar nav nopietm domajis 
par kādu atlīdzību juriskonsultam par uzstašanos ticsa, jo sprieduma labpratiga 
izpildīšana vienmēr ir iprezumējama, bet „pļedzīšanas" iniciativi resors katra 
laikā var izņemt juriskonsultam по rokam, ta ka juriskonsults pie „p^edzitiem' 
lietas vešanas izdevumiem (saprotot vardu „piedzīt" šauri technis'ka nozime) 
nekad nevarētu tikt. Šāds uzskats tomēr nav pieņemams, jo tas runatu pretim 
tiesiskam principam par padarītā darba vērtīgumu _ un ta nepicciešamu ap-
maksu ar pretekvivalentu, vienalga, pēc kādām normām šo priilcipu apspnestu, 
jo nerunājot jau par civillikumu tendenci neatstat bez atlīdzības pastradatu 
darbu, arl specialie noteikumi par valsts darbinieku atalgojumu nebutneizvairas 
precizēt un atsevišķi apmaksāt īpašu darbu padarijumusL Bet ja tas ta, ja vardu 
„piedzītos" jāsaprot ar plašāku saturu, pavedot zem _tā ka „juriskonsulta pie-
dzltos", tā arī resora paša piedzltos vai labpratīgi ienakušos, lietas vešanas iz-
devumus, tad jāatzīst, ka, по juriskonsulta tiesību viedokla. 192o. g. noteikumu 
5. pantam ir plašāks saturs, nekā tam pašam ar ierobežojošo piezīmi 1933. _g. 
redakcijā. Taisni 1as, ka 1925. g. noteikumos iztrukst 1933. g. ierobežojušas 
klauzulas par juriskonsulta apmierināšanu по „skaidras naudas", ко sanem по 
parādnieka, liek domāt, ka 1925. g. noteikumi nerēķinajas ar „skaidras naudas" 
ienākšanu un -atzīt juriskonsultam atlīdzību par uzstašanos tiesa pie visada veida 
norēķināšanās par piespriestām sumām, jo tikai resoram piespriestie lietas veša-
nas izdevumi šādā vai tādā veidā ienākuši (protams, ar ierobežojošo klauzumu 
par atlīdzību gada pamatalgas apmērā). Pie šada vicdokļa jaatzīst. ka juris-
-konsulta atlīdzība neatkrīt arī tādā gadijuma, ja resors piedzīšanu aptur aiz ta 
iemesla, ka parāds tiek kārtots nevis a_r skaidru naudu, bet ar materialu vai citu 
vērtību nodošanu resoram. Jāpiezīmē, ka nav pielaižama doma, it ka 1933. g» 
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hkums butu tikai precizāk izteicis 1925. g. noteikumu 5. pantu, jo 1933 g likums 
nav autentisks lztulkojums, bet taisni 1925. g. noteikumu pārgrozijums. TādēJ 
ari nav pamata 1933. g. likuma ierobežojošo klauzulu par juriskonsulta apmie-
rmasanuvienigi no „skaidras naudas" attiecināt uz 1925. g. noteikumu 5. pantu. 

Tada karta tieslietu ministra uzstadītais pirmais jautājums atrisinams di-
vejadi, atkanba по ta, zem_ kada likuma iespaida nodibinājusies juriskonsulta 
pretenzija. Atbilde uz jautajumu no 1933. g. noteikumu viedokļa jau iepriekš 
mineta. lurpretmi, no 1925. g. noteikumu viedokļa atbilde ir, ka lietas iztiesā-
sanas apturesana no resora gan nedod juriskonsultam tiesību uz atlīdzību par 
uzstasanos tiesa, bet piespriesto sumu piedzīšanas apturēšana zinamos gadi-
jumos neizsledz juriskonsulta tiesību uz piespriestiem lietas vešanas izdevu-
miem, ja tadus resors pie parāda kārtošanas saņēmis, kaut arī ne skaidrā naudā 
. Kas attiecas uz tieslietu ministra о t г о j a u t ā j u m u, tad, spriežot pēc 
jautajuma motivacijas, tā mērķis ir noskaidrot stāvokli, kas rodas, 'kad adminis-
trativas varas prasijums pec Valsts kontroles revizijas reglamenta 67 p atdu-
pas ш citas varas konstatējumu, kurš rada šķēršlus administrativā prasijuma 
īzpildisanai, je'b, ka ministra rakstā konkreti izteikts: „saduras administrativās 
un tiesu varas viens otru izslēdzoši viedokli". Jāpiezīmē, ka šī otrā jautājuma 
izskirsana nebut nestav atkarībā no pirraā jautājuma pozitivas izškiršanas jo 
ka an neizsķ.rtu pjrmo jautājumu, pozitivi vai negativi, vicnmēr paliek uzstā-
ditais jautajums, vai izpildams revizijas reglamenta prasijums par uzrēkinātas 
sumas (hetas vesanas izdevumu) atmaķsu, ja par šā prasijuma būtību ir kritis tie-
sas spnedums ar preteju prasijuma saturu. Apsverot šo jautājumu, jāaizrāda, 
ka Valsts kontroles revizijas reglamcnta 67. pafttā paredzētais prasijums rodas 
sakara ar Valsts kontroles revizijas darbību, kuras rezultatā revidējamai iestā-
^ei uzhkts uzrekms, 'kā konstatējums par valstij iztrūkstošām sumām, šīs iestā-

es pneksniekam ir jāizpilda, sameklējot tieši vainīgās ama-tpersonas un pied/e-
ot no tam uzrēkina sumas, iepriekš sadalot tās starp amatpersonām samērā ar 

viņu vamu un algu (reviz. reglam. 71. р.). Tādā kārtā revizijas reglamenta 
Ы. p. prasijuma pamatā ir uzrēķina veidā pret resoru vērstais Valsts kontroles 
-rasijums par valstij iztrūkstošo surau atmaksu, un 67. p. prasijums ir tikai tur-

inajums по tās darbības, kuru iesākusi Valsts kontrole un kuras mērkis ir 
tgut valstu tas sumas, ко valsts zaudējusi viCas ierēdnu nelikumīgas, nepa-

^eizas vai nelietdengas rīcības dēl <Lik. par Valsts kontroli, 2. р.; Lkr ЭЗ/102) 
Kesora lidzdarbiba šo zaudējumu atgūšanā ir izs'kaidrojama ar to, ka pēc likuma 
Valsts kontrole neizpilda savus uzrēldnus, viņas loma aprobežojas vienīgi ar uz-
rekma uzhksanu, un par tālāko, t. i. par iztrūkstošo sumu faktisku ienākšanu 
valstij, jagada^pasam resoram resp. iestādei vai amatpērsonai, kurai uzrēkins 
uzhkts. Pie sada viedokļa jāatzīst, ka resora kopdarbība ar Valsts kontroli 
valsts zaudejumu atgu'šana sastāda vienu organiski saistītu darbību, kura visās 
savas daļas apspnežama pēc revizijas reglamenta noteikumiem. Jau revizijas 
izvesanas un uzrēķina uzlikšanas stadijā Valsts kontrole var atdurties uz tādiem 
revizijas matenaliem, kuros ar tiesas spriedumu ir fiksētas juridiskas attiecības, 
pa_r kurii saturu un juridisko kvalifikaciju Valsts kontrole varētu būt citās do-
mas, neka tiesa. Tapat arī piedzīšanas stadijā iestādes priekšnieks, rīkojoties 
pec revizuas reglamenta 67. p. un noteicot atbildīgo amatpersonu vainu pēc 
п. р., var atdurties p. piem. uz kriminaltiesas spriedumu, pēc kura šī amatper-
sona ir attaisnota viņai no priekšnieka inkriminējamā rīcībā ar valsts mantu 
badu (un tam hdzigu) gadijumu izšķiršanai, kur var sadurties administrativas 
varas un tiesas viedokļi, Valsts kontroles revizijas reglaraentā taisni ir pare-
dzets noteikums (10. р.), ka revizijas darbība nevar aizskārt tiesas sprieduma 

. 
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■ soēku procesualo note'ikumu robežās, un valsts zaudējumu konstatesana un 
p i e d z T š a n ā revizijai taisni ir jārēķinas ar tiesas spriedumu un vma fikseto 
furidisko stāvokli. No revizijas reglamenta 10. p. satura iznet. ka tiesas spne-
S f reviziils matcrialos nav par škērsli zaudējumu konstatesanai un piedzi-
šam v епй tad fa revizijas slēdzieni par zaudējumiem tiek taislti neatkangi no 
fesas s S u m ā ^ s ē t o uridisko attiecību apsvēršanas un novertesanas pec 

S L I S S tam, ka civiltiesa zinamos apstaklos var lietu izspnest a„ n -
atkarīri no kriminalapstākla noskaidrosanas pec CPN 10. р.). Vaists кошго 
?e rllzHas rSamenta 10. p. runā par valsts zaudējumu „konstatesanu un 
p i e " z i r u \ m em pēdējā's nepārprotami paiet ari revizijas reglaraenа 

r p a S e d z ē t ā darblba. Tādēl 10 p. noteikums par tiesas spneduma_pro-
cesualo spēku attiecinarns arī uz uzrēķina piedzisanu рее 6/. р. Ьа^аца ar 
CPN 1019 P tiesas spriedums ir saistošs visām administrativām lestadem un 
^ t o e r s o i l m valstī. Tā tad viņš ir saistošs kā icstādes prieksmekam, kurs 
" S a ^ e g l a m e n t a 67. p. vērš pra^un™ pret viaarn P ^ ^ m „ » 
tā arī Valsts kontrolei, kura pret iestādi vers savu uzreķmu Sis s P n e ™ 
P ^ z e admiSrat ivJ prasiiumu, Ja pēdēia bfltlbasakrlt ar Ucsas ^ Р — 
amkatītām iuridiskām attiecībām, kuras spneduma ir fiksetas tadejad, ka pra 
S m m l l f t u n iestādes priekšniekam, kuram saskapā ar revizijas regla-

S T S » Par uzr'ēkina piedzlšanu, atliek tādā gadijuma tika*no-
S ā t i e š pa uzrēkinu ar tiesas sprieduma noraksta lesmegsanu Valsts kon-
S e i ^ d s autjuma atrisinājums izrict no paša revizijas reglamenta notei-
S S L ^ m š S s aUnājums if pietiekoša atbilde «z fefteta — a u , -
dīto iautājumu par izejas uzrādīšanu gadijumara, kad. saSkaņa a revizuas īe 
glameiia 67. p kārtlbā vērsto prasijumu, ir konstatējama admmistrativas un 
tiesas varas viedokl.u saduršanas. . .■ -

T Jkto vērā *emot, izklausijis virsprokurora atzinumu, n о 1 emi : p г т а 
i a u t ā j u m ā : atzīt, 1) ka pēc 1925. g. noteikumiem junskonsultam ir t.es ba 
uz 5 pantā paredzēto atlldzlbu, ja 'lietas vešanas izdevumi r e s o r a m Щ Ы 
kaut arī ne skaidrā naudā, kā to paredz 1933. g. noteikumi; 2) ka sada tiesiba 
jurtonsultamatkrlt ka pēc 1925. g., tā arl pē_c 1 9 3 3 ; * . " ° g £ n w * ~ 
ietas iztiesāšanu aptur; o t r ā . j a u t ā j u m a : atzit, ka ^ J ^ * e ^ 
glamenta 67. p. kārtībā vērstais prasijums atkrit. за par prasiļuma butibu kntis 
pretēja satura spēka gajis tiesas spriedums. 

6 1935 g 14 martā. Senata virsprokurora 1935. g. 24. janvara iesniegums 
Nr 41, tieslietu ministra uzdevumā, izškirt jautājumu, vai ļemami pieci ļati 
vienkāršas zīmognodevas <Rīk. par zīmognodevu 14 p. 3. pkt par _izsoļu ap-
stiprinājuma nolēmuma norakstiem, ja par tiesas nolemumu ,au pemta propor 
cionalā zīmognodeva l°/o apmērā (Rīk. par zīmognod. 20. p. 3. pkt, 39. p. l. PKt./, 
(L" fēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators Dr A. Lēbers; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 

S c t u ^ n ī s t r i s ar 1935. g. 17. janvara rakstu НгЛ552 lūdz Senata virs-
prokuroru likt priekšā Senata Apvienotai sapulcei izšķirsanai jaut«umu pai ^o, 
vai ar 5 latu vicnkāršu zīmognodevu apmaksā3arai tiesas lemuma ( ^ k a c ^ 
lēmums) noraksti par izsoles apstiprināšanu, ja par pasu tiesas lemumu jau 
ņemta proporcionalā zīmognodeva l°/o apmera. вг%е««г«„п« knrrire-

Senats (CKD 28/482) aprādīto jautājumu esot izsķins apstipnnoM, kurpre 
tim dažas tiesas atrodot, ka adjudikacijas 1 ē m u m s neesot apliekams ne ar 
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ādu zlmognodevu, un ka zīmognodeva esot ņemama vienīgi par adjudikacijas 
ēmuma n о г а к s t n. 

Istenībā, rakstā minētā tiesu polemika pret Senata spriedumu izrādas bez 
priekšmeta un dibinājas uz pārpratuma. 

Senats minētā; spriedumā, garām ejot, aizrādijis, ka adjudikacijas lēmums 
apliekams ar proporcioualo zīfnognodevu. Bet Senats savā minētā spriedumā 
nemaz ncapgalvo, ka par adjudikacijas lēmuma n о г а к s t u, kā tādu, būtu ne-
mama divējāda zīmognodeva, t. i. it kā vierikārša (pēc 14. p. 3. pkta) un pro-
porcionala (pēc 20. p. 3. pkt.). Senats tajā sprieduraā aizrādijis tikai uz to, ka 
1 ē m u m s (tā tad nevis lēmuma noraksts) par izsolē pārdotās hekustamās 
mantas apstiprināšanu pircējam apliekams ar proporcionalo zīmognodevu. Nedz 
par adjudikaeijas lēmuma norakstiem, nedz par vienkāršu zīmognodevu tajā 
Senata spriedumā nav ne vārda. Turpretim rakstā minētās tiesas runā vienīgf 
par adjudikacijas Iēmuma n о г а к s t i e m un aizrāda, ka tādi n e e s о t aplie-
kami ar vienkāršu 5 lat. zīmognodevu pēc tā, kad šādi n o r a k s t i (sic!) jau 
apmaksāti ar l°/o li.elo proporcionalo zīmognodevu. Šai ziņā pašā rakstā aiz-
rādīts, ka tur minētās dažas tiesas tomēr atzīstot, ka sakarā ar imobila iegū-
šanu izsofē jāmaksā l°/o proporcionalā zīmognodeva saskaņā ar Rīkoj. 20. p. 
3. pkt., 39. p, 1. pkt., un proti, no sumas, pēc ķuras aprēķina atsaviiiāŠanas no-
devu (sk. CPN 1307. р.). Minētās tiesas tikai atrod, ka proporcionalā zīmog-
nodeva esot uemama par adjudikacijas lēnīuma n о г а к s t u un tad nu nāk pie 
sīedziena, ka nevarot par to pasu lērauma n о г а к s t u ņemt vēl vienkāršu zī-
mognodevu 5 latu apmērā. Patiesi jāizšķir vienlgi jautājums, par ко īsti ņe-
mama - - izsoles iietās - - p r p p o r c i o n a l ā zīmognodeva. Par to. ka v i e n-
k ā r š ā zīmognodcva 5 latu apmērā ņemama taisni par adjudikacijas lēmuma 
norakstiem nevar būt šaubu, jo to tieši un skaidri paredz Rīk. par zīmognod. 
14. p. 3. pkt. „Vienkāršā zīmognodeva 5 latu apmērā p a r k a t r u l o k s n i 
maksājamā . . . par tiesu iestāžu 1 ē m u m u un spriedumu n о г а к s t i e m. kas 
attiecas uz apstiprināšanu mantošanas tiesībās vai uz nekustamas mantas ко-
roborēšanu". No otras puses, ka adjudikacijas lēmums kā tāds attiecas uz ne-
kustamas mantas „koroborēšanu", ir pats par sevi skaidri, jo taisni šāds lēmums 
noder par pamatu nekustamas mantas apstiprināšanai tās ieguvējam (pircējam) 
zemes grāmatās. Pie lūguma par koroboracijas izdarīšanu jāiesniedz arī a t t i c 
cīgas nodevas (resp. jāpierāda to samaksa) saskaņā ar Notar. nol. 340. p. 3. pkt., 
369. p. 1. pkt., CL 3012. p. (1it. a). Tā tad pie lūguma par adjudikacijas lēmuma 
koroboraciju (pareizāki par izsolē iegūtās nekustamās raantas apstiprināšaTiu 
ieguvējam zemes grāmatās uz adjudikacijas lēmuma pamata) jāiesnicdz zemes 
grāmatu nodaļas priekšniekam, starp citu, pierādijums arī par proporcionalās 
zīmognodevas samaksu. L ī d z 1893. g. 8. junija likuma izdošanai par termina 
grozīšanu atsavināšanas (kreposta) nodevas ņemšanai (Kriev. lik. kr. 93/116, 
950. p.) minētās nodevas bija jāiemaksa tieši zernes grāmatu nodaļas piiekšnie-
kam, bet p ē с minētā likuma izdošanas — jau notaram (Notar. nol. 2851. p.) respv 
tajā iestādē, kur koroborējamais akts sastādļts, un proti: izsoles Iietas — tiesa, 
kur jānotiek adjudikacijas lēmumam. Sakarā ar to, un ņemot vērā, ka pēc su-
mas, no kuras maksājama atsavināsanas nodeva, jāaprēķina arī zīmognodeva 
(Rīkoj. par zīmognod. 20. p. 3. pkt), tiesas prasa, lai izsales Iietās zīmognodevu 
iemaksātu kopā ar atsavināšanas nodevu, t. i. jau pirms adjudikacijas lēmuma 
taisīšanas. Tādā kārtā proporcionalā zīmognodeva l°/o apmērā ņemama nevis 
p a r adjudikacijas lēmumu n о г а к s t u uņ fievis pie šī noraksta izsniegšanas, 
■bet par izsolē iegūtās nekustamās mantas apstiprināšanu ieguvējam ar adju-
dikacijas lēmurau, vai par adjudikacijas lēmumu kā „aktu", kas sastādams — 



pieturoties pic Rīkoj. par jzīmognod. terminoloģijas — „īpašuma tiesību pārie-
šanas lietas" 20. p. izpratnē. Kriev. Senats kā aktu par nekustamas mantas pār-
eju uz pirceju uzskata p a t j a u i z s о 1 e s 1 i s t i (žurnalu): „kriepostnija poš-
ļini vzjati pri perehoģie vsevo imuščestva к pokupaķeļju po torgovomu ļistu, 
t. e. po aktu, drugimi slovami pri peremieņie kriepostnovo vlaģieņija" (Kriev. 
CKD 1910/111). Gan Kriev. Senats tai pašā spriedumā, jau sekoiošā teikumā, 
paskaidro, ka „po utveržģeņiji okružnim sudom pubļičnih torgov na uedviži-
mosķ nesomnienno proishoģit peremiena v kriepostnom vlaģieņiji". Tā tad 
ta'isni adjudikacijas lēmums ir akts, kas noved pie nekustamas mantas pāreju 
uz pirceju un tapec apliekams ar atsavināšanas (krepost-) nodevu un, Hdz ar to, 
arī ar zīmognodevu. Bez šanbām, šis pēdējais uzskats atzīstams par parcizāku. 
Ka 20. p. 3. pkt. n e domā adjudikacijas lēmuraa n о г а к s t u. bet gan pašu 
ļemumu, skaidrs jau no paša teksta. Turpretim par adjudikacijas lēmuma n 0-
r a k s t u runa vienīgi 14. p. 3 pkts. Tā tad par n o r a k s t a divējādu aplik-
šanu, t. i. it ka vienkart ar vienkāfšo zīmognodevu un otrkārt ar proporcionālo 
zīmognodevu,/nevar b'ūt runas. Bet gan riav izslēgts, un pat taisni prasams 
saskaņa ar 14. p. 3. pkt. un 20. p. 3. pkt., ka tiktu atsevisķi ņemta: 1) propor-
cionaļa zīmognodeva par, jeb sakarā ar izsoles lietā notikušo adjudikacijas lē-
īttranu, un 2) vicnkāršā zīmognodeva par šī lēmuma n o r a k s t u , izsniedzot 
šo pedejo ieguvēi'am. Tā tad aplikšanas о b j e к t s un, lldz ar to, aplikšanas 
v e i d s sava starpa nekad nesakrit un tie var pastāvēt. un patiesi pastāv, pil-
nīgi atsevišķi. Pretēji rakstā minētam tiesu uzskatam, Rīk. par zīmogaod. 
14. p. 3. pkt. nav afzīstams par Kriev. Zīmognod. ustava 13. p. 6. pkt. „pārāk 
īsu savilkumu". Taisni otrādi, šis pēdējais izteicas šaurāki par rn0.su 14. p. 
3. pkt. Kriev. 13. p. 6. pkl. (beigās) paredz tikai tiesu lēmumus (vai spriedu-
mus) par nekustamu mantu apstiprināšanu uz i e s ē d ē j u m a pamata. Tur-
pretim mūsu 14. p. 3. pkt. (beigās) izteicas daudz plašāki, proti. paredz vispār 
lemumus par n e k u s t a m i i m a n t u к о г о b о г а с i j u, t. i. pilnīgi neatkaiigi 
no pamata (netikvien uz iesēdējuma pamata). Tā tad atsauce rakstā uz Kriev. 
zīmognod. ustavu nekā nedod. Tāpat arī rakstā minētais Kriev. Senata sprie-
dums (CKD 1908./38.) uz runā esošo jautājumu nemaz neattiecas. 

Aiz aprādītiem iemesliem Senats n о 1 e m j : atzlt: 1) ka par izsolē iegūtas 
nekustamas mantas apstiprināšanu tās ieguvējam ar adjudikacijas lēmumu 
ņemama l°/o proporcionalā zīmognodeva; 2) ka par adjudikacijas iēmuma 
n o r a k s t u ņemama vienkārša zīmognodeva 5 latu apmērā. 

7. 1935. g. 13. jūnijā. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsēdes 
1935. g. 2. aprila ziņojums izšķirt jautājumu par to: 1) vai biedrības nodaļa ir 
uzskatama par juridisku pcrsonu. ja tā ir atzīmēta registfl Likuinā par biedrī-
bam, savienībam uņ politiskām organizacijām 23. panta kārtībā, un ja statuti 
tai paredz īpašus parvaldes organus, saimniecisku patstāvību un tiesības iegūt 
īpašumus; 2) ja vioa nav atzīstama par juridisku personu, vai šādai nodaļai 
tomer nav atzīstama parta spēja viņai ar statutiem pieškirtā darbības apjoraā. 
<L. № 12.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators Dr A. Lēbers; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņcpīts. 

Caurfūkojis lietu, Senats a t г о d: 
Aprādītie jautājumi tikuši pacelti sakarā ar prasību, kuru žīdu tautības 

Latvijas atvaļinato karavīru biedrības Bauskas nodaļa cēlusi pret atbildētājiem 
Lipmanovičiem u. c, del prasitajas valdijuma atjaunošanas par viņas ieņemamām 
telpam Bauskas pilsetā un atbildētāju izlikšanas no tām. Atbildētāji biia cēluši 
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oraidijumu pēc CPN 90. р. 4. pkt. uz ta pamata, ka prasltāja neesot juridiska 
persona, un ka tamdeļ viņai trukstot partu spējas. Miertiesnesis, ņemot vērā. 
„!ka statutos prasītajai jurkiis<kas personas tiesības nav pieškirtas", lietu iztoei-
dzis. Apgabaltiesa prasītājas blakus sūdzību atstājusi bez ievērlbas. Sakarā 
ar prasītajaskasacijas sudzību lieta nonākusi Senata civilkasacijas departa-
menta. Sava 1934._ g. 26. 'septembra lēmumā Senats nolēmis lietu ienest de~ 
partamenta kopsede augšmineto jautājumu izšķiršanai. Departaments kopsēdē 
savukart nolemis jautajumus ienest Senata Apvienotā sapdlcē. Likums par 
biedrībam neparedz tiešus noteikumus par biedrību nodaju juridisko stāvokli, 
tapec priekša Hktie jautājumi izšķirami uz šī likuma vispārējo noteikumu pa-
mata. Saskaua ar 7. p. b i e d r ī b a iegūst juridiskas personas tiesības ar 
registraciju. Ar regrstraciju, saskaņā ar 9., 13., 17. р., jāsaprot biedrības 
ī e v e š a n a reģistrī uz reģistracijas p i e t e i k u m a pamata. Saskaņā ar 
23. р., ja biedribas statuti paredz nodalas, tad biedrībai par nodalu nodibināšanu: 
japazioo apgabaltiesai, kura nodaļas dfbināšanu a t z ī m ē registrī. Tā tad.. 
nodalas ka tadas netiek registrētas, t. i. netiek i e v e s t a s reģistrī un tās arī 
nav pieteicamas reģistracijai, bet gan par viņu nodibināšanu biedrība tikai' 
vienkarsi p a z i ņ o apgabaltiesai, pec kā apgabaltiesa tad a t -z īmē reģistrf 
par nodalas dibinašanu. Та tad nodalas nemaz ne „ieved" reģistrī. Ja nu pēc 
Likuma par biedrlbam, sabiedriska organizacija iegūst juridiskas personas tie-
sibas vienīgi ar tās „ i e v e š a n u " r e ģ i s t r ī , t. i. r e ģ i s t r a c i j u (techniskā 
īzpratne) uz registracijas pieteikuma pamata <9. р.), kurpretim nodalas taisni 
n a v „īevedamas" registrī, t. i. nav registrējamas uz registracijas pieteikuma 
pamata, tad jau pats par sevi skaidri, ka nodaļas nekad nevar iegūt juridiskas 
personas tieslbas. Tomer biedrības statuti var nodajai atzīt zinamu operativu 
autonomiju saimniecība; bet ar to nodaļas j u r i d i s k a i s stāvoklis n а v 
grozits un nav grozams. Pats likums par biedrībām (8. p.) paredz, 'ka nodalaf. 
pat var but sava valde, par kādas sastāvu nodalai tāpat jāpazioo vietējai 
pphcijai, ka sads pienākums gulstas uz pasas biedrības. Juridiski šāda nodaļas-
sairmmecislca patstavīiba izskaidrojama vai ķonstruējama tā, ka 'biedrība lab-
pratigi savos statutos ierobežo savu pašas varu resp. savu pašas organu varu 
kompetenci un funkcijas un tās d e l e ģ ē nodalai, statutu robežās. Līdz 
kamer nodala pastav, biedrība ar to atsfāj nodalai arl despējami'bu, pie-
šķirtas operativas autonomijas robežas, sagādāt sev š a i n о 1 ū к ā vajadzīgus-
lidzeklus un mantas. Ar to notiek it kā varas dalas deleģēšana — с e s i j а 
bet nenotiek pilnvarojums. Tāpec nodaļa šais gadijumos rīkojas, attiecībā pret 
3. personam, gan s a v a vārda, bet ne biedrības vārdā. Tā tad bicdrība resp.. 
tas organi neatbild par nodalasresp. tās organu darbību un rīcību, attiecībā 
pret 3. personam. Nodajai — pēc. statutiem — atstātā tiesība iegūt līdzekjus 
un mantas j u r i d i s kinenozīme, ka paši līdzekli un manta pārietu nodalai 
ipasum.a; īstemba viņi parietnodalai t i k a i p ā r z i n ā š a n a i un p ā r v a l -
d i š a n a i , u« v i e n ī g i g r a m a t v e dīb as z i ņ ā ierakstami un skaitas uz 
nodalas varda. An runā esošā lietā prasītājas statuti paredz, un tajos bija 
japaredz, ka biedrļba (centrale) p a r r a u g a īiodaļas danbību m do-d tai saistošos 
aizradunmus (72. p. 5., 6. pkt.); nodaļa iesūta „centralai" valdei apstiprināšanai 
savas kases parskatus (74. p.) un, galvenais, biedrības centralā valde kurcā 

atra laika var nodalu Iikvidēt (83. р.). Tādā kārtā augšminētie biedrības 
varas īerobezojumi nav galīgi un nav absoluti, un biedrības vara tomēr prmcipā 
paliek umversala. Alikritot ierobežojumam, piem., ar nodaļas likvidacjju, auto-
matiski, ar dabisku ekspanziju, biedrlbas organu vara atjaunojas iepriekšējā 

эта. Ja arī statutos butu paredzets, ka nodala var patstāvīgi uz sava vārda, 



tt kā juridiska persona, t. i. it kā patstāvīgs tiesību subjekts, iegut mantas, 
piem., arl nekustamu mantu, īpašumā, tad šāds statutu noteikums vienkarši 
pro non seripto habetur. Ja modaļa, 'kā biedrības daļa, nav im nevar but atse-
viška juridiska persona un arī pēc likuma nav reģistrējama, tad nodaļai arī 
nevar būt a t s e v i š ķ s īpaŠurns; vispar, dominium plurium in solidum nav 
domājams (CL 927. p. 3. pļez.). Netikvien pēc Li'k. par biedrībām. bet arī uz 
•vispārēja pamata, korporacija, t. i. fizisku personu apvienība, iegust juridiskas 
personas tiesības nevis jau ar to, ka viņa par to grib but. CL 713. p. neuzskaita 
izsmeļoši'.visas .korporacijas, kurām pieškirta jurMiska persomba, jo, bez tur 
minētām, par juridiskām personām atzīstamas vispār jebkuras ilgstošas^ kor-
porativas erganizacijas, kā piem. biedrības, ja vien tām sevišķi piešķirta 
juridiska personība. Tas savukārt notiek taisni „statutu apštiprinašanas" kār-
tībā. ja statutos par to būtu minēts (Ermans System des Privatrechts der Ostsee-
prov. I. sēj., 113. lp. un 3. parind. piez.). Tas pats, saprotams, taisni jāsaka par 
gadijumu, kad valsts likumi (piem. Likums par biedrībām etc.) paredz statutu 
resp. biedrību reģistraciju un taisni tikai ar reģistraciju_saista juridiskas per-
sonības tiesību iegūšanu. Nav arl nekādas vajadzības pēc nodajas j и r i d i s -
kās >patstāvī'bas, it kā radot vienn juridisku persoimulkādas oitas vienada rakstura 
juridiskas personas sastāvā. Ja biedrība ieinteresēta savu ražojumu izplatīšana 
citās vietās taisni ar tādas korporativas organizacijas palidzību, kura] butu ve-
lams piešķirt pilnlgu, netikvien saimnieeisku, bet arl juridisku patstavību, tad 
iau būtu 'jānodibina v a i r ā k a s p a t s t ā v ī g a s b i e d r ī b a s , apvienojot 
tās attiecīgā s a v i e n ī b ā (Lkr. 12. р.). Bet lapvienot v a i г а к a s patstavigas 
juridiskas vienības v i e n ā p a š ā organisma c i t a d i , neka s a v i e n ī b a s 
veidā, nav iespējams un nav domājams. Turpretim, ietvert v i e n a b i e d -
r I b ā kā tādā, kā juridiskā personā, kādu citu organismu ar juridisku perso-
nību, kaut arī ar nosaukumu „nodala", juridiski mv domajams un nav pielai-
iams. 

Tādā kārtā, pirmais jautajums izšķirams noraidoši. — Bet no ta, ka zma-
mam 'saimnieciski īiatstāvīgam organismam nav atzīstama juridiska personība, 
pats par sevi neizriet, ka tādiem tomēr nebūtu atzīstama p a r t u s p e j a. Vis-
pārējā tiesībspēja (t. i. spēja būt par tiesību subjektu) ne pilnīgi sedzas ar '^artu 
speju. Saprotams, tas, kam ir tiesībspeja. ir tai pašā laika arī partusp^-js. 
Bet nav izslēgts, ka partu spēju var piešķirt arī ne juridiskai personai. Pec Se-
nata CKD nodibinātās prakses, personalas tirdzniecības (atklatas un komandit-
•sabiedrības) nav juridiskas personas (29/799; 22/156; 25/160); tomēr viņām kā 
firmas sabledrībām (28/193; 30/505) ir partuspeja (23/156; 28/799; 30/505; 
29/1028). Tādu viņām atzinis arī 1933. g. 12. oktobra Noteikumi parjirmu (Lkr. 
236). Saskaņā ar šī likuma 1. p. 2.' d., tirgotājs, ceļot prasības tiesa, var lietot 
savu firmu kā savu vārdu: tāpat jebkāda persona, ceļot prasības pret tirgotaju, 
var lietot firmu kā viņa vārdu. Saskaņā ar 1933. g. 12. oktobra Noteikumu par 
tirgotājiem (Lkr. 237) 4. р., tie piemērojami arī attiecība uz atklatam komandit-
sabiedrībām. Tā tad, atklātas un komanditsabiedrlbas prasa 'un atbild tiesā lie-
tojot savu firmu; ar citiem vārdiem, viņāmpieder partu speja. Tapat nav šau-
bas, ka rederejai (Reederei) pieder formelā partu speja (Wustendorfer, See-
schiffahrtsrecht. Ehrenberg'a Handbuch'ā f. d. ge-s. Handelsr. VII sej. 2. nod 
86. § II 3.; 472. lp.), 'kaut arī redereja nav iuridis'ka persona (Wustendorfer 1. s. 
II. 1; 467. lp.). Tāpat, piem., Nodoklu departaments, kaut gan tas ka ieejošs 
Finansu ministrijas kā „§tationis fisci" sastāvdaļa^ gan n a v juridiska persona, 
tomēr nodoikļ'u lietās viņam piešķirama partu 'speja (Sen. CKD 27/714., 28/23; 
29/656 n. c). Tā tad, pats par sevi, ar to vieri, ka zinams organisms (kolektivs) nav 



,. persona, m a t e r i a l i t i e s i s k ā i z p r a t не, at'karībā то ias aise-
viškās juridiskās strukturas un ieverojot saimnieciskas un sabiedriskas dzives 
prasijumus, nav izslēgts, ka tas nebūtu partu spejīgs pec procesa likumiem. 
Tomēr, piemērojot šo slēdzienu biedrības nodalas procestiesiskam stavoklim, 
ceļas tālākais jautājums, vai arī biedrības nodaļai katra ziņa un principa butu 
atzīstama partspēja tai nozīmē, ka nu prasītajam, kuram celies prasijums aiz 
viņa sabiedriski-tiesiskām attiecībām pret biedrlbas nodaju, butu tiesība prasību 
ceit tieši pret nodalu kā atbildētāju lietā. Šis jautajums, pirma kartā, izšķirams 
pēc biedribas statutiem. Ja statutos tieši paredzets, ka nodalaj ir sava orgam-
zacija, pilnsapulce, valde, revizijas komisija, un ka nodaļai butu tiesība savas 
darbības un funkciju robežās uzstāties tiesā ka prasītajai vai atbildetajai, tad 
ar to biedribas nodaļai pieškirta partu spēja un prasītajam butu āes3ba prasību 
celt tieši pret biedribas nodalu. Jau pats Likums par biedrībām paredz (8: р.), 
ka biedrlbas nodaļai var būt s a v a v а 1 d e. Valde pati par sevi prezume an 
tādu organu eksistenci, kuram valde nodod noreķinu un kura uzraudzlbai valde 
būtu padota. Sabiedriska prakse tad arī pierada, ka biedrības statuti paredz 
piem. nodalu pilnsapulci un revizijas komisiju blakus centraliem pašas biedrības 
organiem. Līdzīgos gadijumos ar to pats par sevi tiek radīts organs, valde, 
kas biedrības nodaļas lietās var reprezentēt nodaļu arī tiesa, pec CPN 42. p. 
analogijas. Ja, turpretim, nupat aprādītās tieslbas nodajai tieši nav statutos pa-
redzētas, tad prasītājam savu prasību obligatoriski jaceltikai pret biedrību, 
nodaļas personā. Pie tam, ja statutos būtu piem.paredzets jikai tas, ka no-
daļas valdei tiesība „stāties sakaros ar valsts vietejam iestadem, sabiedriskara 
organizacijām un privatām personām" (sk. runā esošas biedrības statutu 56 § 
1. teik. 3. pkt., 1933. g. red.), tad ar to biedrības nodalai gan partu speja n a v 
vēl atzīta. Jāpiezlmē vēl, ka, ja, pēc biedrības statutiem, nodaja rīkojas un 
darbojas nevis uz biedrlbas delegacijas varas daļas cesijas pamata (ka runa 
esošā gadijumā), bet tieši >uz statutara p r l n v a r o j u m a pamata, t. i. b i ed -
r ī b a s v ā r d ā , piem. kā biedrības vietējā parstave (līdzīgi piem. biedrības 
vietējam kantorim vai aģentam), tad jāpiemēro CPN 328. р., t. _i. prasība jacel 
pret biedrību kā „patronu" un pilnvardeveju un proti bez jebkadiem petituma 
ierobežojumiem, piem. it kā ar nodaļas rīcībā esošiem līdzekliem (Isačenko, 
Graždanskij process I., 235 IV, pie 221. (tagad 328.) р.). Tāpat prasība pret 
ārzemes akc. sabiedrlbu, kurai ar Latvijas valdības pļekrišanu nodibinata no-
dala Latvijā, jāceļ pret pašu ārzeraes saMeidrlbu, vietējās nodalas atbrldīga par-
stāvja personā, saskaņā ar 1922. g. 29. novembra Noteikumu par akciju un paju 
sabiedrību darbību Latvijā 5., 6. p. (V. V. 271. num.; sk. Senata OKD 35/605), 
ia arī šai gadijumā vietējā 'nodaļa Latvijā Tlkoto's arzemes sabledribas pilnvaro-
jumā un vārdā caur nodalas atbildīgo aģentu. 

Aiz aprādītiem iemesliem Senats, izklausijis virsprokurora atzinumu, n o-
l e i n i : atzlt: 1) ka biedrības nodalas nav uzskatamas par juridiskam personam; 
2) ka jautājums par biedrības nodaju partuspēju izšķirams atkarība no biedribas 
statutu satura 'katrā atsevišķā gadijumā. 

8. 1935. g. 30. oktobrī. Senata Civilā kasacijas departamenta kopsapulces 
1935. g. 24. maija ziuojums Nr. 42, izšķirt jautājumu par to, vai Kurz. zem. lik. 
122. pantā paredzētā vīriešu kārtas mantinieku priekšrocība, paturet nekustamu 
ipašumu dabā, var pāriet uz citu personu mantošanas vai cesijas kartība. 
(L. № 14.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators F. Konradi; 
itzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 
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Izšķirot uzstādīto jautāj'umu, jāiziet no sekošiem apsvērumiem: No Civiī-
lik. noteikumiem izriet tas vispārējais princips, ka tiesības un prasijumi, kurl 
saistīti ar zinamu personu vai zinamām personām, nevar pāriet uz citu per-
sonu nedz mantošanas, nedz cesijas ceļā (CL 2643., 2645., 3468. р.). Tas arī 
citādi nevar būt, jo prasijumu vai tiesības saistība ar zinamu personu jau loģiski 
izslēdz šāda prasijuma vai tiesības iegūšanas iespēju no citas personas puses; 
ia šādu iespēju pielaistu, tad tāds prasijums vai tiesība taisni n e b ū t u saistīts 
ar noteiktu personu. No šī viedokla uzstādītais jautājums izšķirams noraidoši, 
jo Kurz. zem. lik. 122. p. paredzēta vīriešu kārtas mantinieku tiesība paturēt 
nekustamu īpašumu — neizriet no vispārējām mantošanas tiesībām, t. i. nevis 
no tā, ka šī tiesība toūtu piederējusi mantojuma devējam, bet pamatojas uz se-
višķas privilegijas, kuru likums piešķīris taisni tikai vīriešu kārtas personām 
(mantiniekiem). (Sāds noteikums izskaidrojams ar likumdevēja vēlēšanos, Ы 
šī manta paliktu mantojuma devēja ciltī, t. i. agnatu rokās (Kriev. Sen. CKD 
01/20, CKD 28/1061) un ja vīTiešu kārtas mantinieks šo nodomu arī var para-
lizēt, atsavinotiegūto imobilu pie šīs cilts nepiederošai personai, tad tomēr, 
pateicoties minētā noteikuma pastāvēšanai, šāda 'atsavināšana ir grūtāki izve-
dama). Izteiktam ner.unā pretim CL 2710. un 2718. p. piezīmes. Nemaz neru-
nājot par to, ka šie likumi Kurzemes zemnickiem nav piemērojami, jāaizrāda, 
ka 2710. p. piezīme, nosakot, ka gadijuraos, kad manto uz pārstāvības tiesībām, 
ņem vērā ne pārs'tāvētāja, bet pārstāvamā dzimumu, neuzstāda ar augšā iz- • 
■terkto nesaskanošu principu. Jo mantinieku tiesība pārstāvēt savus mirušos 
vecākus izriet nevis no mantinieku tiesības uz vecāku atstāto mantojumu, bet 
gan no viiļu pašu, kā 'lejupējo, mantošanas tiesības (1887. р.). Tādā kārtā nevar 
teikt, ka 2710. un 2718. p. piezīmēs paredzētos gadijumos tēva iegūtā priekšro-
cība paturēt nekustamu īpašumu dabā varētu p ā r i e t m a n t o š a n a s c e l ā 
no t ē v a uz meitu, bet gan šinīs gadijumos meita imobilu varētu iegūt tikal 
uz šo specialo likumu pamata, kuri tanīs minētos gadijumos sievietēm neatņera 
tiesību iegūt imobilu dabā mantošanas ceļā. 

Jautājumam par to, vai vīriešu kārtas mantinieki Kurz. zemn. lik. 122. p. 
paredzēto priekšrocību iegūst tikai pie mantojuma dalīšanas (kā tas izteikts 
likuma latviešu un krievu tekstos)_vai jau pie mantojuma iegūšanas (kāda alter-
nativa atzīstama par pareizu, jo tā atbilst likuma oriģinal-, t. i. vācu tekstam, 
sk. ari Sen. CKD 32/402), — nav izšķirošas nozīmes apspriežarna jautajuma. 
Jo pilnīgi neatkarīgi no šīs priekšrocības iegūšanas 1 a i к а, tās pāreja uz čitft 
PBrsonu mantošanas л̂ а1 cesijas celā nav iespējama saskaņā ar augšā minēto 
principu. 

Jāpiezīmē, ka pie tā paša slēdziena nācis arī jau Kriev. Sen. CKD analogā 
jautajuma; proti, Kriev. Sen. paskaidrojis (78/15), ka LCL 1324. p. 3. pktā pa-
redzētā vecākā mantinieka priekšrocība paturēt mantojumu uz viņa mantinie-
kiem nepariet. 

Ievērojot saclto, Senats n o l e m j : atzlt, ka jautājums izšķirams no-
raidoši. 

9. 1935. g. 30. oktobrī. Voldemāra V e i n b e r g a sūdzTba par to, ka Se-
nata Civilā kasacijas departamenta 1935. g. 14. junija sēdē, kurā caurskatīta 
viua, Veinberga, nekustamā īpašuma pārdošanas lieta, ņēmis dalību senators 
Fridrichs Konradi. (L. № 20.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gubens; referē senators O. OzoIiņS; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 



Senats atrod: 
Tiesnesis, kas piedalijies lietas izspriešanā pēc būtības zemākā instancē, ne-

ar ņemt_ dalību augstakas instances sēdē tās pašas lietas izspriešanā pēc bū-
ības. Šada gadijuma tiesnesis parbaudītu pats savu darbību, ко nevarētu at-
aisnotjiedz no etiska, nedz no tiesneša bezpartejības viedokļa. Arī pats ties-
esis šada gadijuma justos augstakā mērā neērti, un viņam trūktu viņa darbā 
ajadzīgās objektivitates. Tādēļ princips par tiesnešu nepiedalīšanos lietas iz-
priešanā augstaka instance, kad tie ņēmuši dalību tāš pašas lietas izspriešanā 
emāka instance, ir uzskatams par neapšaubamu, un šis princips savos pamatos 
īetiekoši atspoguļojas arī pastavošā likumā (Tiesu iek. lik. 86. р.; CPN 275. р.). 

.'omer šī principa piemerošana jr arī savas robežas. Nav iemesla atraut ties-
esi no diarba augstaka instancē tādēl, ka viņš zemākā instancē vispār ņēmis 
aut kadu dalību lieta. Tur, kur tiesnesis nenonāk stāvoklī, kas liek viņam pār-
audit un kritizet sava paša darbību, vai kur viņa objektivitate vai bezpartejība 
etiek aizskartas ar_augstaka instancē izvedamo darbību, nebūtu sevišķa ie-
„esla augstak mineta principa neaprobežotai piemērošanai, noraidot pilnīgi ne-
ajadzīgi no lietas izspriešanas p. piem. tādu tiesnesi, kas zemākā instancē 
ledabjics tifcai atsevišķu vai blakus jautājumu izšķiršanā. Šādā virzienā par 
lesneša dalību lieta ir izteikusies arī pastāvošā tiesu prakse, atrodot, ka ties-
esis, kas piedalijies lictas i z s p r i e š a n ā zemākā instancē, gan nevarētu 
īedahties šīs lietas izspriešana augstakā instancē (Sen. CKD spried. 69/1280), 
et, ja tiesnesis tikai pie dal i j ie s lietā zemākā instancē, bet nav ņēmis da-
bu paša sprieduma taislšanā, tad viņš yar piedalīties lietas izspriešanā aug-
tāka instancē (Sen. CKD spried. 69/495). 

Konkretā gadijumā-sūdzētājs Veinbergs aizrāda, ka Senata Civilā kaSacijas 
epartamenta 1935. g. 14. junija tiesas sede pie viņa kasacijas sūdzības izsprie-
anas par Tiesu palatas 1934. g. 24. septembra lēmumu viņa nekustamā īpa-
uma pardošanas lietā esot piedalijies senators Fr. Konradi, kurš savā laikā 
leaalijies liesu palatas civildepartamenta 1926. g. 6./20. maija tiesas sēdē.'kad 
«ole viņanekustama īpašuma pardošanas lietā tikusi atzīta par nederīgu At-
odot, ka tads stāvoklis runā pretim tiesu praksei, sūdzētājs lūdz Senata Ap-
icnoto sapulci uzdot Senata Civilam kasacijas departamentara skatīt cauri 
īņa lietu bez senatora F. Konradi piedalīšanās. 

No lietas _ir_ redzams, ka Tiesu palatas civildepartamenta 1926 g 6/20 
aija tiesas sēdē, kurā piedalijušies K. Zumbergs, F. Konradi un T. Zvemieks, 
lemtas I autas bankas un paša paradnieka Veinberga blakus sūdzības par Rī-

gas apgabaltiesas 1926. g. 23. marta lēmumu sūdzētāja Veinberga imobila pār-
|ošanas heta, pie kam apgabalticsas lemums ticis atcelts un 1926. g. 4. marta 
;7so!e par parādniekaVeinberga imobilu atzīta par nederīgu, starp citu aiz tā 

mesļa, ka izsole iesākta no nepareizas sumas, ar ко aizskārtas parādnieka 
emberga mtereses. Jurpretim Tiesu palatas civildepartamenta 1934 gada 

septembra tiesas sēdē, kurā piedalijuei.es K. Šillings, P. Stērste un K. Krū-
iņs, īzlemta paradnieka Veinberga blakus sūdzība par Rlgas apgabaltiesas 
34. g. 6. jimija lemumu,_pie_kam šī blakus sūdzība atstāta bez ievērības, starp 
tu, aiz tā iemesla; ka sudzetajam vajadzējis savā laikā pārsūdzēt apgabaltie-

as 1928. g. 3. janvara lēmumu, ar kuru izsole apstiprināta, bet tā kā tas neesot 
darits un adjudikacijas lemums esot jau stājies spēkā, tad pēc 7 gadu notecē-
juma sudzetajam Veinbergam neesot likumīga pamata lūgt atcelt spēkā stājušos 
lemumu. Sudzētāja kasacijas sudzību par Tiesu palatas 1934. g. 24. septembra 
pmumu Senata Civilais kasacijas departaments savā 1935. g. 14. jūnija tiesas 
»ede, kurā piedaiijas arl senatorš F. Konradi, atstāja bez ievērības uz CPN 
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907 p pamata, atrodot, ka 1928. g. 3. janvara adjudikacijas lemuma reviziju 
■nevar panākt tādā celā, kā to izvēlējies sūdzētājs Veinbergs, ja viņs sava laika 
nav iesniedzis sūdzību par adjudikacijas lemuma atcelšanu. 

No aprādītā redzams, ka apspriežama materija sudzetaja Veinberga īmobila 
pārdošanas lietā tiesu palatas 1934. g. 24. septembra un 1926. g. 6./20. maija 
lēmumos pilnīgi atšķiras un šie lēmumi nestāv tiešā -sakarā viens ar otra. adeļ 
nevar pārmest senatoram F. Konradi, ka viņa piedalīšanās Senata Civila kasa-
cijas departamenta 1935. g. 14. jūnija sēdē būtu savienota ar tiesnesa objektivi-
tates un bezpartejības aizskārumu vai tā būtu nostādijusi viņu neerta stavokli 
pārbaudlt un kritizēt pašam savu ricību un ka ar šādu piedalīšanos pasa pamata. 
būtu lauzts princips par'zemākā instancē lietas izspriešanā picdahjusos tiesnesu 
nepiedalīšanos augstākā instancē tai pašā lietā. Senatam tieši pārsūdzeta Tiestt 
palatas civildepartamenta 1934. g. 24. septembra lēmumā un tani izvirzitojau-
tājumoi kompleksu apspriešanā senators F. Konradi nav piedahjies zemaka m-
stancē, bet Tiesu palatas civildepartamenta 1926. g. 6./20. maija lērnuma iztir-
zātie jautājumi nav bijuši par apspriešanas priekšmetu Senata Civila kasac.jas 
departamenta 1935. g. 14. jūnija sēdē un nestāv tiešā sakarā ar to jautajumu 
kompleksu, kas apspriesti Tiesu palatas civildepartamenta 1934. g. 24. septembra 
sēdē - — 

Tādos apstāklos jānāk pie slēdziena, ka sūdzētāja Veinberga sūdzība tajā 
dalā, kura satur aizrādijumu uz senatora F. Konradi it kā nepielaizamu piedan-
šanos viņa lietas izspriešanā augstākā instancē, ir atstājama bez levenbas bet 
viņa sūdzība pārējā da[ā, - kura - kopā ar sūdzībai pievienoto 1935. g. 14.ju-
nija lēmuma pareizlbas apstrldēšanu pēc būtības un satur likuma neparedzetu 
lūgumu caur Senata Apvienoto sapulci, atcelt šo lēmumu, atstajama bez caur-
skatīšanas. _. . ' , -j '-u • 

Teikto vērā ņemot, Senats n о 1 e m j : Voldemāra Vemberga sudzibu заи-
tājumā par senatora F. Konradi piedalīšanos viņalietas izspnesana Senata U -
vilā kasacijas departamenta 1935. g. 14. jūnija sēdē atstāt bez levenbas; pareja 
daļā Voldemāra Veinberga sūdzību atstat bez caurskatišanas. 

10 1935 g. 30. oktobrī. Daugavpils apgabalti.esas 1935. g. 5. augusta ie-
sniegums izšķirt piekritlbas strīdu starp Daugavpils 3. iec. miertiesnesi un Kara 
tiesu Arkadija Sokolova lietā. (L. № 22.) _ . 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators A. Gtfbens; refere senators J. balodis; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 

Senats atrod: . .. 
Lietas būtība pastāv iekš tā, ka Daugavpils 3. iec. miertiesnesim Policija 

piesūtijusi izziņu, pēc kuras kāds Arkadijs Sokolovs lūdzis saukt pie atbildibas 
tiesas ceļā 11. Dobeles kājnieku pulka kareivi Antonu Pilinoviču par viņa pie-
■kaušanu. So izziņu m'iertiesnesis, pamatojoties uz Kriminalproc. hk. 261. panta 
nosacijumiem, nosūtijis tālākai rīcībai 11. Dobeles kājnieku pulka komandienm, 
kā Pilinoviča priekšniecībai, bet minētais pulka komandieris īzzmu atsutijis-
miertiesnesim atpakaļ, atrodot, ka lietas tālāka virzīšana viņam nepieknt. 

Izziņu miertiesnesis nodevis Latgales apgabaltiesai izšķirt jautajumu par 
lietas piekritību, bet apgabaltiesa to Sesniegusi ar savu 1935. g. 2. augusta le-
mumu Senata Apvienotai sapulcei, atrodot, ka piekritības stndus starp kara 
tiesām un civilresora tiesām jaizšķir Senata Apvienotai sapulcei. 

Sakarā ar šo iesniegumu jāņem vēra sekošais. 
Pēc Kriminalproc. lik. 275. p. nosacijumiem piekritība's stndu starp kara tie-

sām un civilresora tiesām izšķir Senata Apvienota sapulce tajos gadijuraos, kad 
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lieta nonākusi Senata izlemšanā l i k u m a n o t e i k t a k a r t ī b a . Konkreta 
jadijumā nepastcīv piekritības strīda starp civilresora tiesam un Kara tiesu, 
cā tādu, bet gan strīdus starp miertie'snesi unapsudzeta kareivja Pilinoviča 
priekšniecību — pulka komandieri par lietas tālāku virzīšanu. Tads strīdusr 
saskaņā ar Kara tiesu nolikuma (kara lik. kopoj. XXIV gr.) 275. panta noteikumu 
izšķirams n o a p g a b a l t i e s a s , kurai padots miertiesnesis. Vienīgi gadijuma,. 
ja apsūdzētā kara priekšniecība n e p i e k r i s t u pēc butības apgabaltiesas le-
mumam, tā var griezties padotības kārtībā pie kara ministra, kurš tad arī ie-
sniedz lietu Senata Apvienotās sapulces izlemšanai (Kara tiesu nolik. 276. р., 
Kriminalproc. lik. 276. р.). 

Iesniedzot šinī lietas stāvoklī izziņu Senatam piekritības strīdus izšķiršanai, 
apgabaltiesa novirzijusies no likumīgas lietu caurlūkošanas kartlbas, kadel vi-
ņas iesniegums atstājams bez caurskatīšanas. 

Ņemot vērā izteikto, Senats no 1 e m j : Daugavpils apgabaltiesas iesniegumu 
atstāt bez caurskatīšanas. 

11. 1935. g. 18. decembrī. Senata Administrativā departamenta 1935. g, 
-28. iebruara ziņojums izšķirt jautājumu,_val Valsts autonomo uzļiemumu akti uti 
dokumenti darijumos ar valsts iestadem un valsts uzņemumiem (neautono-
miem) atzlstami par atbrīvotiem no zīmognodevas. (L. № 10.) 

Sēdi vada priekšsēdētājs senators 0. Ozoliņš; referē senators F. Konradi; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 

Senats atrod: 
Senata Administrativais departaments savā 1935. g. 27. februara rīcības 

sēdē nolēmis iesniegt Senata Apvienotai sapulcei izšķiršanai jautajumu par to, 
vai valsts autonomo uzņēmumu akti tin dokumenti darijumos ar valsts iesta-
dēm un valsts uzņēmumiem (neautonomiem) atzīstami par atbrīvotiem no zī-
mognodevas. 

No lietas redzams, ka minētā jautājumā izcēlusies domu starplba starp No-
dokļu departamentu un Valsts kontroli. Pēdējā uz Rīk. par zīmognod. 104. р.-
pamata nosūtiju'si Nodoklu departamentam Dzelzscel'U virsvaldes ar Liepājas 
drāšu fabriku (valsts autonomu uzņēmumu) noslēgto līgumu, kā arl šīs fabrikas 
Dzelzsceļu virsvalldei iesniegtos rēķi'nus, kā -neapmaksātus ar zīmognodevu, un 
lūģusi nokārtot lieiu Rīk. par zīmognod. 105. p. paredzētā kārtībā. Nodoklu 
departaments šo lūgumu atstājis bez ievērības, aizrādot, ka par minētiem doku-
mentiem zlmogsods nav uzliekams, jo tie izdoti v a l s t s i e s t ā ž u resp. uz-
ņēmumu savstarpējos darijumos, kas pēc Rīk. par zīmognod. 46. p. 8. pkt. no 
zīmognodevas brīvi. Nepiekrītot Nodoklu departamenta uzskatam, Valsts kon-
trole lūgusi Senata Administrativo departamentu atcelt Nodoklu departamenta 
lēmumu uzraudzibas kārtlbā. Valsts kontrole aizrāda, ka valsts autonomie uz-
ņēmumi neesot uzskatami par valsts iestādēm, bet gan par atsevišķu no^valsts-
tiesību subjekta, ar privatiem uzņēmumiem līdzīgu iekārtu un stāvokli. Šie uz-
ņēmumi, t. i. autonomas saimnieciskas vienības ar privatiem uzņēmumiem lī-
dzīgu iekārtu un Stāvdkli, ar īpašu stal'utu izdošanas momentu izdalotiies no valsts 
iestāžu vidus, autonomizējoties atsevišķā saimnieciskā vieriībā, kā t i r g о -
t ā j s, ar visām tirgotāja funkcijām un īpašlbām. No šādas separacijas rao-
menta autonomais uzņēmums nav vairs valsts iestāde, bet gan atsevišķs tiesību 
īpatnis un savā darbā nevarot's a i s t ī t valsti, bet gan vieņīgi s e v i u n s а-
v u s к a p i t а 1 u s. Būdami tirgotāji, autonomie uzņēmumi vedot veikala gra-
matas pēc dubultgrāmatvešanas sistemas, izdarot tirdznieciskas operacijas un 
vispār esot organizētas pēc tirdznieciskas iekārtas. Arī Civilprocesa noliķums 
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šķirojot valsts autonomos uzņemumus- no valsts pārvalžu iestādēm. Tādēļ 
pec Valsts kontroles domām, Rīk. par zīmognod. 46. p. 8. pkts uz valsts auto-
nomiem uzņemumiem neesot attiecinams. 

Apsvērusi strīdū esošo jautājumu, Senata Apvienotā sapulce atrod: Rīk. 
par zīmognod. 46. p. 8. pkts atsvabina no zīmognodevas visādus aktus un do-
kumentus ka v а 1 s t s, tā arī pašvaldību i e s t ā ž u un pašvaldību savienību 
savstarpejos darijumos. Tadā kārtā paceltā jautājuma izškiršanaatkarājas no 
ta : vai v а 1 s t s a u t o n o m i e u z ņ e m i i m i atzīstami par vа 1 s t s i e s tā-
d e m, jo tikai šāda gadijuma šie nznēmumi būtu atzlstami par atsvabinātiem по 
zimognodevas (saskaņa ar 46. p. 8. pktu) savos darijumos ar valsts iestādēm 
(un an ar neautonomiem uzņemumiem, par kuriera arī Valsts kontrole nešau-
bas, ka tie ir valsts iestades; sk. arī zemāk). Izšķirot uzstādīto jautājumu, iā-
vadas no sekošiem apsverumicm: 

Katrai valstij' ir veicami savi noieikti nzdevumi, un valsts organu darblba, 
veltīta noteikta valsts uzdevuma veikšanai, ir valstš funkcija. Kā vecā, tā arī 
modernā valsts teorija atzlst, ka ir trīs vālsts funkcijas: likumdošanas, juris-
dikcijas im administrativa (izpildu) funkcijas. Kas attiecas uz pēdējo, tad tā 
.aptver katru valsts_ darbību, izi,iemot likurndošanas un jurisdikcijas darblbu. 
Valsts administrativa darbība (administration, Verwaltung), kura maz attīstītās 
vaīstīs ir samerā primi'tiva^kulturelās.valstīs ir ^komplrcēla tm dažāda, jo. vat-
stij attīstoties, viņas priekša nostājas daudzi neatliekami uzdevumi, lidz ar ко 
.attīstas valsts funkcijas šo uzdevumu veikšanai. Izpildot šo funkciju, valsts 
Beaprobežojas ar miera un drošības aizturēšanu, bet veic visdažādākus saimnie-
ciskus un kulturelus tizdevumus. Pic tam pat nav vajadzīgs, lai valsis vienmēr 
uzstatos ka varas neseja, jo arl valsts var darboties uz tlrl privattiesību pamata, 
kādā gadijumā varetu runat par valsts fiskalo darbību (fiskalische Verwaltung); 
šaja nozare valsts, tāpa_t ka privatpersona, var slēgt līgurnus, vest tirdznieciskas 
operacijas, dibinat uzņēraumus, uzturēt fabrikas u. t. t. (Sal. V. Jellinek, Ver-
Avaltungsrechf, Ip. 25 sek.). 

Visus minētos uzdevumus, visu savu komplicēto darbību (funkcijas) valstš 
var veikt tikai caur ciivekiem — amatpersonām un citiern darbiniekiem, kuru 
darbibair versta uz šo uzdevumu realizēšanu, Šādu personu apvienojumu 
k o p e j a v a l s t s d a r b a notciktu uzdevumu veikšanai parasti apzīmē kā 
v a l s ts i e s j a d i (Dišlers, Latvijas valsts varas organi un viņu funkcijas, 
lp. 26). Tada karta mums ir darīšana ar valsts iestādi (pravi'ķeļstveimoje 
ustanovļeņije, učrežģeņije, Staatsbehorde), ja šādu personu (organizētais) ap-
vienojums īzpilda kadu no augsa mmetāra funkcijām, vienalga, vai tā attiecas 
uz likumdošanu, jurisdikciju, sairnniccību, kulturelo nozari u. t. t. No svara ir 
viemgi, lai šī iestāde izpilda taisni v . a l s t s d a r b u . („Die Behorde ist eine 
Anstalt, durch die Ge s с h āf t e d e s S t aa t e s bearbeitet und gefūhrt wer-
den", sk. Stier-Somlo u. Elster, Handworterbuch der Staatswissenschaft) No 
si_viedok|a ir skaidrs, 'ka valsts, kā jau teikts, var dibināt un uzturēt arī и z -
■ņemumus, un kaiestāde, kura izpilda ar šādu uzņēmumu saistīto darbību, ir 
taisni v а 1 s t s iestade. Par to, ka (neautonoms) valsts uzņēmums ir v а 1 s t s 
īestade iiav šaubu itiesu praksē (Sen. CKD spr. 28/875 u. с), ш šo tezi neapstrīd 
an Valsts kontrole, bet tas pats jāsaka arī par valsts au tо по m о uznēmumu, 
kas lrdziga karta atzīstams par valsts iestādi. šo tezi varētn vispirms apšau-
bit ar to argumentu, ka valsts resp. fisks ir vienāds subjekts un vienāda рег
иона (Sen. CKD spr. 25/495. 35/261; jellinek 1. c, lp. 26), ka tādēļ valsts iestāde, 
kura tikai izpilda ši subjekta vai šīs personas darbu, nevar būt по vaists at-



šķirta j'uridiska persona, un ka tomēr likums valsts aufoiramiem uzņēmumiem 
piešķīris juridiskas personas tiesības. (Tas gān nav izteikts pašā pamatlikuma 
— noteikumi par valsts autonomiem uznēmumiem (Lkr. 22/10), — bet gan valsb 
auionomo uzņēammiu statutos, <sk. piem. Lkr. 22/155, 22/158, 22/159, 22/150. 
26/18 u. c). ja atzītu, ka ar to ir radīta по valsts pilnīgi atšķirta juridiska per-
sona ar pilnīgipatstāvīgāffi, no valsts atšķirtām mantiskām tiesļbām, tad valsts 
autonomo uzņemumu gan nevarētu uzskatlt par valsts iestādi. Šāds atžinums 
tomer butu nepareizs. Musu valsts pazīst iestādes, kuras bez šaubām ir v а 1 s t s 
iestades (plem. Latvijas ķonservatorija, Latvijas mākslas akademija. Latvijas 
im'iversitate), kurām'tomēr ir piešķirtas juridislkas personas tiesības (L'kr. 23/151, 
24/21, 23/40). Tas j'au norā'da uz to, ika likums, Metojot terminu „juridis'ka per~ 
sona", ne vienmer saprot ar to juridisku personu visplašākā nozīmē, kā piliilgi 
patstavīgu tiesību subjektu. Arī attieeībā uz vakts autonomiem uzņēmumiem 
janak pie sledziena, ka tik plašas ticsības tās nebauda, bet ka patiesībā tāra ir 
tikau'uridiskas personas p a r c i a l a s ticsības; šāda konstrukcija juridiski ir 
iespejama un pielaižama (sk. Enneccerus, Kipp un Wolff, Le'hrb. des būrgerl 
Rechts I, 1. lp. 234). Tas izriet jau no tā, ka valsts aatonomiem uzņēmumiera 
nav mantas, kura piederetu tikai viņiem un būtu pilnlgi atškinta no valsts man-
tas. Uznemuma rīcības kapitals sastādas no šumām, kuras v а 1 s t s atvēlē-
jusi uzuemumam •nojbudžeta šim no'lūkam paredzētām surnām (Noteik. par auto' 
nomiem valsts uzņemumiem 3. р.). Uzņēmuma aktivs sastāv по tnantas, kuru 
v а 1 s t s nodevusi viņa rīcība (ne īpašumā) (2. р.). Ar uzņēmumam nodoto 
mantu tas gan rīkojas ar lielu patstavību (kurā taisni izpaužas uzņēmuma auto-
nomija), bet tomer zem revizijas komisijas kontroles, kura sastāv no v a l s t s -
pārstāvjiem, bet galvemais — tīra petoa, kura -palfkusi pēc statutos paredzētiem 
atskaitijumiem, ieskaitami v a l s t s i e n ā k u m o s . Tādā kārtā valsts auto-
noma uzņemuma ienakumi nepieder viņam, it kā juridis'kai personai, bet pie-
skaitami taisni valsts ienakumiem. Nupat minētie noteikumi atrodami gandrīz 
visos valsts autonomo uzņēmumu statutos (sk. piem. Juglas elektrības uzņēra, 
statut. (Lkr. 22/133) 24., 26. р.; Liepājas kara ostas darbnīcas statut. (Lkr, 
134) 26., 28., 29. р.; Valsts tipografijas statut. (Lkr. 22/155), 26., 28., 29. р.; Slo-
kas kūdras fabrikas stat. (Lkr. 22/159) 20., 23., 24. p. u. t. t.). Teikto apstiprina 
an Lik. par valsts budžetu (Lkr. 24/111). Pēc Šī likuma 2. panta valsts budžetā 
u-zradami visi v a l s t s ieņemumi un izdevumi, bet tā paša likuma 11. p. nor-
saka, ka ministriju d.epartamenta budžetu priekšlikumiem pievienojami arī 
a u t o n o m u valsts uzņemumu budžeti lidz ar noslēgumu'bilancēm par pē-
dejiem 2 gadaem. Ja mēs ieskatam:ies, piem., valste budžetā 1934./35. saimn. 
ģadam, tad mes arī redzam, ka tur ievesti arī valsts autonomo uzņēmumu ie-
ņemumi un izdevumi (sk. piem. ip. 7, 34, pielik. 42, 43, 1—̂ X1; jāpiezīmē, ka Lat-
vijas banka un Latvijais hipote'ku Ьайка 'budžctā pievestas zem auton. valsts 
uzņ&mumiem, lai gan tās pēc to satversmes (Lkr. 23/65, 24/128) ir v а 1 s t s u z-
ņ e m u m i). Sie apstakļi nebūtu saprotami, ja pienemtu, ka valsts āulonomie 
uzņemumi ir no valsts piMgkitšķirtas juridiskas personas, bet gan jānāk pie slē-
dziena, ka likumš tikai domājis piešķirt tiem — aiz ekonomiskiem vai citiem 
praktiskicm iemesliem — p U š_u о p e r a t i v u a u t о n о m i j u, līdz ar to do-
dot tiem tiesību rīkoties savā vārdā, iegūt mantu savā vārdā u. t. L, bet tomēr 
neatraujot šo uzņemuma darbību no vispārējas va'Išts darbības un nepārvēršot 
uzņēmumu iegūto mantu par to pilnīgi patstāvīgo īpašumu: galu galā tā ir un 
paliek valsts manta. No šī viedokļa tadeļ nav šķēršļu, sekoļot augšā pievestai 
definicijai, atzīt valsts automomos iizņēmumiis par valsts iestādēm, jo tie veic 
|iņu statutos apradīto valsts darbību un izpilda vienu no valsts fimkcijām. Šo 
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sledzienu nesatricina arī Valsts kontroles aizrādijums uz to, it kā par vals'ts 
autonomo uzņemumu saistībam aībildot tikai uzuēmums ar saviem kapitaliem, 
bet ne valsts. Šis aizradijums, ja tas — tik plašā nozlmē — bīītu pardzs, to-
mēr neatspekotu attgšā izteikto, jo ar likumu tomēr var radīt arī tādu stāvokli, 
ka valsts aprobežo savu atbildību par zinamas iestādes darbību ar tā's rīcībā 
nodotiem kapitaliem. Bez tam Vaīsfs kontroles aizrādijums atrod tiešu pastip-
rinajumu tikai ]oti nedaudzos auton. uzņēmumu sta'tutos (piem. noteik. par Lie-
pajas brlvostu (Lkr. 30/165), kura 12. p. gan nosaka, ka pret trešām personām 
iizņemums atbild tikai ar savu mantu). No otras puses konstatējams, ka piem. 
Valsts cukura_ monopola pārvaldes statutu (Lkr. 34/96) 40. p. paredz, ka uz-
flemuma zaudejumu segšanai iztrūkums uzņemams valsts budžetā. Tā tad Valsts 
kontroles uzrādītā pazīme katrā ziņā nav raksturīga un pēc tās autonoms uz-
oemums no neautonoma nāv atškirams. JāpiezJmē, ka gaadrlz visos pārējos au-
tonomu uzņeraurau sta'tUtos atrodams noteikums, ka par uzņēmuma eventuala 
jztrukuma s e g š a n u lemj Ministru kabinets (Lkr. 22/133, 22/134, 22/155, 
22/158,22/160, 22/161, 26/18 u. 1.1.), no kāda noteJkuma jāoiā'k pie siēdziena, ka 
prmcipa par uzņemumu iztrulkumii atbild taisni valsts, jo Ministru kabinets iztrū-
'bmu var, protams, segt tikai ar valsts līdzekļiem. Tāpat wav izšķirošas nozīmes 
tam apstaklim, ka (daži) valsts autonomi uzņēmuim ved tirdznieciskas opera-
cijas, jo tas, kā jau aizrādīts, ir pilnīgi saskaņojamas ar valsts fiskali-administra-
tivam funkoijam (fiskalische Venvaltung). Bez tam nevar teikt, ka ar šādām 
tirdznieciskam operacijām nodarbotos v i s i valsts uzoēmumi. Piem., Ķeraeru 
seravotu im peldvietu щ Baldones sēravotu (Lkr. 22/160, 22/161)) uzdevums 
ir snieg^ Latvijas pilsoņiem un ārzemniekiem palīdzību veselības kopšanai 
<2. р.), kads uzdevums riestāv nekādā sakarā ar tirdzraecību; tas pats jāsaka par 
Latvijas nacionalo teatri (Lkr. 22/109), kas arl ir valsts autonoms uzņēmums. 
Та tad valsts autonoms uzņēmums, pretēji Vats'ts kontroles domām, ne vienmēr 
uzstajas ka tirgotajs. _ Nav nozīmes arī tam, ka valsts autonomiem uzņēmumiem 
(pa lielakai daļai) gramatas javed pēc dubultas grāmatvešanas sistemas, jo ir 
dti valsts autonomie uzņēmumi (Ķemeri, Baldones sēravoiti), kuriem šis notei-
kums nav saistošs, jo tiem grāmatas jāved pēc viņas apstākliem piemērotas 
gramatvešanas sistemas. No otras puses ir arī neautonomie valsts uzoēmumi, 
kas neapšaubami ir valsts iestades, kurām grāmatas jāved pēc tās pašas grā-
matvešanas si'steirtas (sk. Noteik. par va'lsts papiru spiestuvi (Lkr. 24/113) 10. р., 
Noteik. par armijas spiestuvi .(L'kr. 26/118) 8. р., Notei-k. par nacionalo operu 
{Lkr. 28/10.) 4. р.): Beidzot, tas apstāklis vien, ka CPN 1399. p. blakus valsts 
parvalžu lietam sevišķi min arī valsts autonomo uzņēmumu lietas, nav uzska7 
tams_par parlieoinošu pieradijumu, ka likumdevējs ar to būtu domājis izteikt, 
ka šads uzņemums nav valsts iestāde; ir pilnīgi pielaižams, ka likums šos' 
uzņemumus sevišķi pieminejistadēLJai novēnstu šaubas par šo uznēmumti 
analogisfcu stavo'kH ar valsts parvaldēm. Šāds paņēmiens mūsu likumos sasto-
pams bieži, piemer.: RJk. par zīmognod. 39. p. 1. pkts paredz līgumus par 
ī p a š u m a t i e s i b a m ' u z nekustamām mantām un tomēr vēl sevišķi uzsķaita 
pirkšanas-pārdošanas līgumus par šo mantu, lai gan šo llgumu mērkis ir taisni 
ipašuma tiesību parnešana uz cītu personu; tā paša rik. 82. p. paredz v i s us 
t n - d z n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u s un tomēr tālāk uzskaita veselu rindu uz-
ņemumu, kuriem neapšaubami ir tirdzniecisks raksturs; Lik. par valsts budžetu 
(24/111) 5. p. runa atsevišķi ,par vahsts civfliestādēm un par tiesām, no kā, pro-
tams, nevar secinat, ka tiesas'nebūtu civiliestādes. Šādu piemēru varēlu pie-
vest daudz. Ja pieturētos ,pie pretējā uzskata, tad arī no tā apstākļa, ka dažos 
likumos (Rīķ. par zīmognod. 45., 58., Lik. par apdroš. nelaimes ш arodu slimlbu 



adij. (Lkr. 27/91), Noteik. par slimo kasēm (Lkr. 30/114) 1. p. u'. t. t.) blakus 
alsts iestādēm minēti atsevišķi a r ī v a l s t s u z ņ ē m u m ļ , bū'tu janak pie 

slēdziena, it kā valsts uzņēmumi nav uzskatami par valsts iestādēm; tomer jau 
ugšā aizrādīts, ka nav šaubu par to, ka v a l s t s u z ņ ē m u m i (dzelzsceļi, 
asts, telegrafs u. t. t.) i r valsts iestādes. Par ļabu uzstādītai tezei (ka valsts 
irtonornie uzņēmumi ir valsts iestādes)runā vēl tas: 1) ka valsts autonomiem 

nzņēmumiem ir tiesība lie'tot valsts mazo ģerboni, ,kāda tiesība pieškirta vienīgi 
valsts amatu personām tm v a 1 s t s i e s t ā d ē m (Lik. par Latv. republ. karogu 
да ģerboniflJkr. 22/118) 5. р.); 2) ka dažos likumos valsts autonomie uzņemumi 
tieši nosaukti par valsts iestādēm vai vismaz no šīm iestādēm nav šķiroti. Šinī 
sakarā, p'iemēra vdidā, būtu rainami: a) Ķemeru sēravotu (valsts autonoma uz-
ņēmuma) statutu 1. p. (Lkr. 22/160), kurā šis uzņēmums tieši nosa^kts par valsts 
estādi; ib) 1925. g. 22. o'kt. papild. instrukoijā par darbu izdošanu un materialu 

piegād. valsts iestādēs (Lkr. 184), kurās vailsts auton. uzņēnrami nosaukti par 
v а 1 s t s (autonomām) i e s t ā d ē m; c) saraksts v a l s t s c i v i l r e s o r u 
•{valsts civlliestāžu) statu un ārštatu amatiem, kuru izpildltāji atsvabināti no 
lesaukšanas kara dienestā; Šinī sarakstā mindti arī Latv. te'legr. aģenturas, 
^als'ts tipografijas, Liepājas Kara ostas darbnīcas, Juglas elektr. uzņēmuma, 
t. i. v а 1 s t s a u t о n оmu uz ņ ēm um'U, <darbinieki; d) noteikumi 'par valsts 
mantas vienreizēju novērtēšanu v a l s t s i e s t ā d ē s (Lkr. 29/59) nosa'ka, ka 
tie attiecas 'uz tanī minētiem valsts uzņēmumiem, kas darbojas uz neto (pieviie-
nojamo) biidže'tu pamata, tā tad arī 'ne uz valsts auton. uzņ., kas nebīītu bijis 
vajadzīgs, ja šie uzņēmumi nebū'tu valsts iestā'des; e) Not. par vats>ts darbinieku 
ārstēšanu (31/231), Noteik. par kriizes laika atvilkumu no v а 1 s t s darbinieku 

talg. (32/8), No'telk. par ierobež. v a l t s darbinieku iecelšanā (33/49), instruk-
ija pie šiem noteik. (33/77), Lik. par vienas nedēļas papildu atvaļ. bez algas 

. (33/144) ne tikai nešķiro valsts iestādes no valsts auton. uzņ., bet izturas pret 
lo darbinieTdem pfl'tiīgd līdzīgi; f) galvenais — Li'k. par v&lsts budžetu 14. tp. 
nosaka, ka ministriju un ci'tu cerrtralo va l s - t s i e s t ā ž u budžetu proje'ktos 
leflilpst arī 11. pantā minēto valsts uzņēmumu un va'lsts autonomo uzņēmumu 
budž. projekti. Saskaņā ar to un ar Lik. par va'lsts budžetu 17. un 18. <p., „Val-
dibas Vēstnesī" pitblicētos budžeta likumos arī faktiski uzņemti valsts autonomu 
uzņēmumu budžeiti. Tas nebū'tu iespējams, ja tie nebūtu uzskatami par .valsts 
lestādēm un ja to ieņēm'umi un izdevumi nebūtu v a l s t s ienākumi un izde-
"vumi. Beidzot jāaizfāda uz 1922. g. 12. janv. noteikumu likumdošanas mo'ti-
Viem, no kuriem skai'dri izriet, Ika autonoms valsts uzņēmums ir v a i l s t s uz-
ijēmums, kas no pārējiem valsts uzņēmumiem atšķiras vienīgi ar savu operativu 
autonomiju, t. i. ar zinamu saimniecis'ku patstāvību un ar 1o, ka tas atsvabi-

āts ,,no tām pārmērīgām toieži minamām un daudziem pazīstamām grūtībām, 
kuras .(parastiem) valsts uzņēmumiem uzlidk pati valsts, saistot tos p'ie uzņē-
mumam 'nepiemērojamas ieltaTtas" (sk. finansu ministra Ringolda Kalninga 
pa'sikaidroj'unras .pie mineto Noteikumu projekta; paskaidrojumi nav iespiesti, 

./bet atro'das Valsts kanclejas attiecīgā aktī). Iemesls, kas pamudmājis valdību 
radīt A. v. u. tīpu, bijis, kā uzsver minētie paskaidrojumi, sekošais: „Dzive, it 
sevišķi Latvijā, rādijusi, ka valsts uzņēmumi, neskatotie's uz pniekšrocībām, >kā-
das viņi bauda, nav strādājuši un nestrādā ar tādiem panākumiem, 'kā 1as vaja-
dzētu ibūt un kādus 'uzrādijuši 'līdzīgi privati uzņēmumi". Runā esošie noteikumi 
ad tikuši izstrādati, jo me visu valsts uzņēmum'u 'nodošana privatās rokās būtu 

izdevīgi un <no valsts viedokļa lietderīgi un lai tos „aiz zinamiiem iemesliem 
a t u r ē t u v a l s t s r o k ā s " . Likums tieši pazīs't piem. A. v. u., kas tika 
odibināti pie 'kādas ministrijas departamenta, kā piem. bij. Vailsts rauižu pār-
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vaildi, saskaņā ar tās statutu 1. р. (Lkr. 22/158). Tādā 'kartā Autonomie valsts 
uzņēmuimi vēļ atrodas „valsis rokās" utn tie juridiski, no valsts ttiesfbu vdedokla, 
paši par sevd nezaudē parasta valsts uzņēmuma juridisiko raibsturu ш tapat, ka 
arl parastie valsts uzņēmumi, atzīstami par p u b l i s k o JtdesHbu institutu,_ to-
mēr ar zinamu autonomiju, feas dotu vimem faktisko iesp_eju slegt sava va.rdā 
civiltiesitskus darijumus. Ja 'tāpēc valsts uzņemimis kā tads i rva ls t s iestāde, 
ta'd par tādu atzīstams arī Autonomads vafets uzņemums un tapec viņu noslegti 
alk'ti un darijumi paiet zem Rīkoj. par zīmognod. 46. p. 8. p'kt. 

Ievērojot visu sacīto, jānāk pie slēdziena, ika uz vaļsts_ automomdem uzņe-
mumiem attiecinams RJk. par zīmognod. 46. p. 8. pkts. Tadeļ Senats u o l e m j : 
atzīt, ka jautājum's izšķirams apstiprinoši. 

12. 1935. g. 18. decerribrī. Senata Administrativā departamenta 1935. gada. 
20. septembra deSniegums Nr. 2065 izšķirt jautājumu: vai dzīvokla nodoklis ņe-
mams par advdkatu telpām, kuras izldeto iklientu pdeņemšanai, ja tas atrodas-
advo'kata dzīvddī. (L. № 27.) 

Sēdi vada priekšsēdētāla v. senators 0. Ozoliņš; refere senators M. Cakste;: 
atzitramu dod virsprdkurors A. Kaņepīts. 

Senats atrod: 
Zv. adv. K. Dzelzītis savā Rīgas apgaballtiesas administrativai nodaļai _ie-

sndegtā sūdzībā bija paskaidrojis, ka viņš īrē dzlvokli no 7 istabam, no kurato 
divas tidk izlietotas Ы viņa paša un viņa divu palīgu kaibine'ti, bet viena bez. 
tā vēl arī kā kancleja un klientu uzgaidamas <telpas. Pilsetas va'lde esot no 
dzīvoklu flodokļa atsvaibinājusi abas tās istabas, Ikuras tiek izldetotas ka_ kabi-
neti, bet trešo istabu, kuru viņš izlieto kanclejai ш ka klientu uzgaidamas tel-
pas, pilsētas valde (ar domes tiesfbām) esot a'tteikuses atsvabmat no dzivokļa 
nodo'kļa. Zv. adv. K. Dzelzltis Hūdza apga<balties<u atcelt pilsetas valdes ar do-
mes tiesībām lēmimra un uzdot viņai taisīt jauinujetrramu. Rīgas pilsetas piln-
varaieiks lūdza K. Dzelzīša isūdzību a!tetā:t bez deveribas, aizradot, (ka divas ista-
bas, fcā paša Dzelzīša un viņa palīgu kabineti, .nojnodokļa ir atsvaibinatas, bet 
trešo istabu pilsēta no nodokla nevarot atsva'binat, jo taja atrodoties zales 

'iekārta, t. i. mīks'tās mebeles ш klavieres, .kādeļ tā neesot uzskatama par darba 
istabu. Tālālk viuš aizrāda uz to, ka Dzelzītis neesot pieradijis, ka šo frešo is'tabu 
nevaTot izlietot 'kā dzīvojamo telpu. Apgabaltiesa, apspriežo^ lietas apstakļus^ 
koffi'statēja, ka strldā esošo istaibu K. Dzdzrtis izMeto ka advo'kata kancleju Щ 
uzgaidamās tdpas un 'ka to viņš dara apstaklos, kas izfs'ledz iespeju šo telpi* 
izlietot apdzīlvošaoai. Uz šī ikonstatējuma pamataapgabaltiesa nosprieda āt-
celt Rīgas pilsētas pašvaldība's lēmumu un aprēķinat K. Dzelzīša dzīvoklu _no-

' ddkli par 1934. g. Ls 78,— apmērā. Par apgabal'tiesas sprdeduimu Rīgas pilsetas-
pilnvaraieks desriiedza pār'sūdzību Senata Adiministra'tivam departamentam, kura 
starp citu atsaucas uz apstākli, ka fstridā e'sošā istabā adrodas zales idkarta un; 
klavieres ш Пса 'tādēļ 'tā inav uzskatama par darba istabu. Šī is'taba neesot zau-
dējusi apdzīvojamas istabas rateturu un K. Dzelzītis pats un viņa gimetne iz-
lietojot to personīgām vajadzībām. 

Senata Adminiistrativais departaments, caurlūkojot šo pārsūdzību, nolēma 
iesndeg't Senata Apvienotās sapu'lces izlemšaiiai jautajum-u par to, vai dzīvokļu. 
nodoklis ņemams par advokatu tellpām, kuras izlieto klientu pieņemšainai, ja tas 
attodas advokata dzīvdklī. 

Atbildi ш uzstādīto jautājumu dod NoteJk. par pilsētu ienākumdem, izdevu-
miem, budžetiem ш pārskatiem (Lkr.21/2). Šie noteikumi nasaka, ka ar dzīvoklu 
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odokli apliekamas personas, kas ieņem d z ī v o k ļ u s (21. р.) unjca nodokhs 
einams no -d z ī v о к l а ш 'по Чат piederīgo 'blaūcus ietaišu tiešas gada īres 
aksas (22. р.). Tālāk šie nOteitoumi runā arī par telpam, no kuram dzīvokļu 
odoklis mav ņemams, un pie tām pieskatta telpas, kuras aizņem'tas no valdī-
'as un sabiedrMcām iestādēm, zinātņu un macības iestadem, slimmcam im arst-
iecības destādēm, tirdzniecī'bas un rūpniecības uzņemumiem, ka arī citas lī-
zīga veida te'lpas, 'kuras ne'l'ieto apdzīvošanai (24. p. 1. pk'ts). 
Sis 24 p. 1. punkts nav izsmeloši uzskaitijis visae lelpas, ino kurārn dzīvokļu 

odoklis nav ņemams, jo, runājot par telpām, kuras aizņemtas no taja minetiem 
zņēmumiem un iestādēm, tas min vēl arī 'līdzīga veida telpas, kuras nelieto 
pdzīvošanai. Pēdējā teikiraia toeigu daļa arī pas'kaidro, kadas telpas ir sa-
rotamas zem ilīdzīga veida telpām, proti, lelpas, kurasjielietoapdzīvošanai. 
ī pēdē'jā Ipašība ir kopēja visām 24. p. 1. purtktā mkiētam telpam, по kuram 
zīvoklu 'nodoiklis «av ņemams. 

Tādā kārtā no šo notelkumu viedokla izšķirošs jautājiimā par to, no kādām 
telpām ņemams dzlvakju nodoklis, ir šo telpu izlietošanas veids, pie kam šie 

otei'kumi, kā tas ir redzarris no sacītā, tdpas atikarībā no izietošanas veida sa-
ala divās grupās: dzīvojamās telpā's im telpās, kuras aizņem ci'tam vaja-
zībām, bet nevi's apdzīvošanai. Tikai no dzīvojamām telpām ir ņemams dzī-

vokļu nodoklfe, ja tās no šl nodo'kla nav a!tsvabinātas (24. p. 2. plkts un 25. р.). 
Šāda elēdziena pareizību pastiprina vēl arī paša nodokļa oo'saukums: „dzīvokju 
nodoklis". Tādēļ arī telpas, fcuras advokats ieņem savam kabineftam, kandejai 
un klientu vajadzībām un kuras viņš nerziieto apdzīvošanai, ar dzīvoklu nodokli 
nav apiliekamas. ApstākHm, ka tādas telpas ir savienota's ar advokata apdzī-
vojamām telpām un 'sastāda kopā ar tām vienu dzīvoMi, nav izšķi'roša's nozīmes 
apspriežamā jau'tājumā, jo augšminētie noteikiftni tateni paredz gadijumu, kad 
■viienās kopējās tdpās ir savtienotas apdzīvojamas un citām vajadzlbām izlietoja-
mās ineapdzīivojamās 'telpas, un mos'aka, ka tādā gadijumā ir apliekams ar no-
dokli tikai dzīvokMs pēc vispārējiem inotejlkuimiem. (24. p. piez.) 

Pamatojoies uz Vitsu saciito, Senats n о 1 e m j : atzlt, ka dzīvo'kļu nodoklis 
nav ņemams no advokata telpāim, kuras izMeto vienīgi klientu pieņemšanai, 
kaut arl šīs te'lpas a'trodas advokata dzīvdklī. 

13. 1935. g. 18. uecembrī. Senata Civilā kasacijas departamenta 1935. g 
30. oktobra iesniegums izšķirt jautājumu, vai zemes gabals, par kuru noslēgts 
atsavināšanas līgums, zemes gabala pārejas momentā zaudē lauksaimnieciski 
izmantoiamas mantas vai lauku zemes gabala raksturu (Lik. par nekust. mantas 
atsavināšanu 15. р., Noteik. par mantas likumisko novērtējumu nodevu ņem-
šanai mantas bezatlīdzības pārejas gadijumos 1., 2. р.), ja tas izdalīts no pa-
stāvosās lauksaimniecības Agrar. ref. lik. III d. 48. p. 2. teik „a" pktā paredzēto 
vajadzību izlietošanai. (L. № 29.) 

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senators O. Ozoliņš; referē senators J. Skudre; 
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepīts. 

Senats atrod: 
Lik. par nekustamas mantas atsavināšanu (1928. g. Lkr. 129.) 1. p. 15. pkt. 

lietotais jēdziens „lauksaimnieciski izmantojama vienība" un Not. par mantas 
likumisko novērtējumu nodevu ņemšanai mantas bezatlīdzības pārejas gadiju-
tnos 1. un 2. pkta Iietotais jēdziens „lauku zeme" nav pilnīgi identiski jēdzieni. 
„Lauksaimnieciski izmantojams" apzīmē apsaimniekošanas veidu, ir pēc savas 
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būtības tautsaimniecisks jēdziens un norāda uz to, ka konkretais zemes gabals 
var tikt un tiek izlietots lauksaimniecībai resp. zemkopībai un lopkopībai, laf 
caur šīm saimnieciskām nodarbībām saražotu jēlvielas dažādu vajadzību ap-
mierināšanai. Ja tas tā, tad skaidrs, ka lauksaimnieciski izmantojamas zemes 
vienības sadalīšana mazākās vienībās un šo vienību atsavināšana pate par 
sevi vēl negrozīs atdalīto zemes gabalu lauksaimniecisko raksturu, bet šis-
raksturs zudīs tikai tad, kad atdalīto zemes gabalu sāks citādi izmantot, par 
piemēru, rūpniecībai, vai sāks izmantot atdalītā un atsavinātā zemes gabala 
apakšējo zemes slāņu bagātības u. t. t. Ka jēdziens „lauksaimnieciski izmanto-
jams" nestāv nekādā sakarībā ar zemes gabala platību, ir tieši redzams no 
citiem likumiem, kur arī šis apzīmējums tiek lietots. Tā, Not. par dzīvoklu 
piešķiršanu valsts civilresoru darbiniekiem (1925. g. Lkr. 24)L 7. р., runā par 
lauksaimniečiski izmantojarau zemi ne vairāk par Ve ha platībā, Lik. par pašv. 
obligatorisko skolu skolotāju algošanu (1931. g. Lkr. 124) 4. _p. runa par 
obligatorisko skolu skolotāju tiesībām saņemt no skolas uzturetaja lietošanai 
par brīvu: uz laukiem — 1 ha un pilsētās V20—2/s ha lauksaimnieciski izmanto-
jamas zemes. Tā tad, arī pilsētā var būt lauksaimnieciski izmantojama zeme 
un tas tieši pasvītro izteiktās domas pareizību, ka „lauksaimnieciski izmanto-
jams" ir tikai zemes apsaimniekošanas veida apzīmējums. Ja arī Agr. ref. 
lik. III d. 48. p. noliedz lauku zemes īpašumu turpmāku sadalīšanu zem 10 ha 
lielos gabalos, un izņēmumus pielaiž tikai tad, kad šādu zemes gabalu ieguveji 
apņemas tos izlietot ne lauksaimniecības, bet gan citam vajadzlbam, tad tomer 
arī'ar tā-du noteikumu atdalītais no lauksaimnieciski izmantojamas zemes vienī-
bas zemes gabals paliks uz izteikto apsvērumu pamata par „lauksaimnieciski 
izmantojamu" līdz tam laikam, kamēr faktiski mainīsies šī atdalīta zemes 
gabala apsaimniekošanas veids. Agr. ref. lik. III d. 48. p. ir agrarpolitisks pants, 
kas negrib pielaut uz priekšu lauksairanieciski izmantojamu zemes vienību 
sadalīšanu zem 10 ha platībās, bet šis likuma pants nenosaka un nevar noteikt, 
ka zemes vienības zem 10 ha nevarētu vairs izlietot un neskaitītos, pec šī 
likuma izdošanas, par lauksaimnieciski izmantojamām. T ā t a d , no lauksaim-
nieciski izmantojamas zemes vienības atdalītais un atsavinātais zemes gabals 
paliks par ne „lauksaimnieciski izmantojamu" tikai tad, kad to saks izmantot 
citādi un nevis lauksaimniecībai. 

Apsverot jautājumu par „lauksaimnieciski izmantojamu" zemes vienību, 
sakarībā ar vērtības pieauguma nodokli, krit svarā tas, ka pec Lik. par ne-
kustamas mantas atsavināšanu 20. р., vērtības pieauguma nodokli maksa 
nekustamas mantas atsavinātājs. Pēc tā paša likuma 5. р., vertības^ pie-
auguma nodoklis ņemams visos gadijumos, ja nekustamas jmantas vertība 
atsavināšanas laikā pieaugusi no atsavinātāja neatkarīgu apstāklu del, un pec 
tā paša likuma 19. р., šo nodokli aprēķina un iekase notari, sastādot vai ap-
liecinot aktus par mantas pāreju. Tā tad no vērtības pieauguma nodokla 
viedokja oemams vērā un vienīgi var ti'kt ņemts vera, vai atsavimama manta 
atsavināšanas a'kta sastādīšanas vai apliecināšanas lai'kā i^ bijusi „lauksaim-
nieciski izmantojama", jo kāiegūto mantu izmantos tās ieguvejs, tas ir nakotnes 
jautājums,un vērtības pieauguma nodokla ņemšanu jeb neņemšanu no mantas 
atsavinatāja nevar stādīt atkarībā no mantas ieguvēja saimnieciskiem ap-
rēķiniem un planiem. 

Jēdziens „lauku zeme" Not. par mantas likumisko novērtējumu nodevu 
ņemšanai mantas bezatlīdzlbas pārejas gadijumos 1. un 2. pta izpratne ir 
pirmkārt teritorialas dabas apzīmējums, kā tas tieši izriet no originalteksta 
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krievu valodā, kur iet runa par zemi apriņķos, resp. ārpus pilsētu administra-
tivām robežām un otrkārt ir domāta tikai tāda zeme ar ēkām un citiem 
piederumiem, kas tiek izmantota lauksaimnieciski, kā tas izriet no to pasit 
Not. 1. p. piezlmes. Та tad, ia uz „lauku zemes" resp. zemes ārpus pilsētas 
administrativām robežām atradīsies kāds rūpniecības uzņēmums, vai tāds 
zemes gabals netiks izmantots „lauksaimnieciski" agrāk izteiktā šī vārda 
nozīmē, tad no rūpniecības uzņēmuma aizņemtais, vai ne „lauksaimnieciski" 
apsaimniekotais zemes gabals nebūs vairs „lauku zeme" minēto Not. 1. un 
2. ptu izpratnē. Arī šādu „lauku zemes" gabalu sadalīšana mazākās vienībās 
un viņu pāreja citās rokās neatņems, uz agrāk izteikto apsvērumu pamatar 
šadiem atdalītiem un atsavinātiem zemes gabaliem viņu „lauku zemes" raksturu 
un tads zudls tikai tad un tanī momentā, kad šāds zemes gabals tik; 
ietilpinats pilsētas administrativās robežās vai arī tiks izmantots ne „lauk-
saimnieciski", bet gan citām vajadzībām. 

Uz izteikto apsvērumu pamata, Senats n o l e m j : atzīt, ka jautājums-
izšķirams noraidoši. 




